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PREFÁCIO 

 

 

Há várias passagens de escritores famosos, como Jorge Amado em Nasce um 

escritor, Cecília Meireles na crônica Rabindranath, pequeno estudante, que comentam o 

aprisionamento representado pela escola. Cecília fala da “experiência de uma criança 

maravilhosamente dotada, esforçando-se por libertar-se da rotina escolar, da 

memorização e do acúmulo de disciplinas que os professores, embora zelosos, se 

esforçavam por incutir-lhe.” Mas isso foi há quase um século. 

Houve um tempo (há quase meio século) em que nos vimos obrigados a abandonar 

os prados-palco, as conchas com perfume de mar, as margaridas-sol, a boneca de pano, o 

riso-carícia dos irmãos, a pipa, o carrinho de madeira sem eira nem beira, o pé de pitanga-

açúcar, a amarelinha rabiscada, o cãozinho amigo, o ovo de lagartixa do buraco da parede, 

o colar de rabo-de-gato e florezinhas miúdas de cor maravilha, colhidas ao lado do trilho 

de trem, o trono denso e escultural do buxinho da casa da vovó, a bola da Bela, o cheiro 

bom do bolo de chocolate, do mingau de maisena com canela... 

Tal manifestação de vida, que de tão belo e forte pulsar poderia nos tolher a 

vontade de seguir o rumo da escola, na verdade nos fortalecia para uma espécie de missão 

sagrada, pois as vozes de nossos pais, tios, avós repetiam diariamente: “Estude e terá uma 

vida melhor que a nossa.” “O estudo é a única herança que lhe podemos deixar.” – Sábias 

vozes que sabiam porque viviam, sentiam e falavam, interagiam na e pela linguagem.  

Não sei se era só isso, mas de alguma forma a escola se impregnava de uma magia 

rara, algo se escondia em suas paredes, maior e bem mais forte que o frágil ovo da 

lagartixa. Dessa forma, até o couro rude que nos acompanhava no sapato simples e único 

e na bolsa pequena, tinha um cheiro inebriante. Não era difícil carregar um caderno, uma 

cartilha ou um livro, um lápis, uma borracha, uma régua, uma caixinha de giz-de-cera 

colorido, uma caneta-tinteiro para ocasiões especiais, como a hora da composição 

inspirada em grandes painéis representando aquelas mesmas simplicidades da vida. 

Nesse momento, com certeza, voltávamos ao nosso lar, à montanha, ao mar, às 

flores, tecendo com eles, lápis e imagens singelas, as linhas-engatinhantes, tênues, 

errantes que foram tomando corpo de linhas-juventude, ora exuberantes, ora angustiantes 

ou angustiadas, ora amáveis ou amantes, ora descrentes, entediadas... hoje linhas-adulto, 

seguras, cobradas, até linhas-professor.  
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O que mudou? 

Se, naquele tempo, o professor era um farol, um guia, luz certa e certeira, hoje o 

professor lembra um caleidoscópio: numa combinação infinita de imagens de cores 

variadas, ele deve se desdobrar em impressões e sensações a fim de resgatar o sentido 

humano da criança e do jovem.  

As escolas, embora muitas, são, na verdade, poucas. Alunos muitos, porém 

crianças pequeninas viciadas no mundo rápido e instantâneo de imagens, muitas vezes de 

horror, da televisão, do computador, da tecnologia. Mundo esse que se confunde com a 

própria liberdade da criança, com a sua poesia, com a sua alegria, com a sua ingenuidade... 

Diante das várias dificuldades por que tem passado o Brasil em relação ao ensino 

em todos os níveis, é reconfortante estar diante de um trabalho excepcional de análise 

competente e aprofundada de uma das avaliações mais relevantes para o ensino no Brasil, 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  O grande problema motivador da pesquisa 

foi apontado na apresentação pelas organizadoras: “Percebemos aqui uma inversão 

pedagógica do sentido da avaliação: em vez de o currículo determinar o que será avaliado, 

o próprio instrumento define o que é efetivamente trabalhado nas escolas.”   

Nesse sentido, a obra A Avaliação da Língua Portuguesa no Novo Enem revela-

se um trabalho valiosíssimo e consciente de pesquisadores na área de Língua Portuguesa 

e de Literatura, os quais não se deixam abater quando o objetivo é avaliar e trazer 

contribuições às práticas de ensino básico deste país.   

Os resultados discutidos, ao se apresentarem de forma aberta, incentivam o leitor 

- docente, aprendiz e formador -  a   buscar novos elementos para a continuidade das 

reflexões sobre o funcionamento da linguagem na sua   interação com o mundo. Mais do 

que tudo, tais resultados reavivam a esperança por um país que possa ostentar, sem 

constrangimentos, seu tesouro mais valioso: o ensino bem alicerçado!  

Neste momento, então, os saúdo, pesquisadores e professores-caleidoscópio!  

Admiro sua força e coragem de serem professores-luz, professores-cor, 

professores-sabor, professores-saber, professores-espelho, professores-educador e, acima 

de tudo, professores-amor.  

 

Maria Cristina de Moraes Taffarello 
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APRESENTAÇÃO 

Beth Marcuschi 

 

Tatiana Luna 

 

 

O Enem foi implementado no Brasil em 1998 com o intuito de fornecer aos 

estudantes um instrumento de autoavaliação das competências e habilidades que 

dominavam ao final do Ensino Médio e de apresentar às escolas e aos órgãos 

públicos competentes dados indicativos a respeito da modalidade final da 

Educação Básica, funcionando como uma avaliação diagnóstica. Em sua 

primeira década, ou seja, de 1998 até 2008, o conteúdo da prova consistia em 

uma Redação e 63 questões de múltipla escolha que envolviam diversas áreas 

do saber de forma interdisciplinar e exigiam, sobretudo, a compreensão leitora. 

Em 2009, o Enem assumiu uma nova configuração e passou a ter outro peso no 

cenário educacional, pois o Governo Federal apresentou à ANDIFES – Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – a proposta de 

unificação dos vestibulares para ingresso nessas instituições a partir daquele exame, que 

passou a ser chamado de Novo Enem (BRASIL, 2009). 

Os principais argumentos alegados foram: a democratização do acesso à própria 

seleção, pois a descentralização favorecia as instituições localizadas nos grandes centros 

urbanos e os candidatos com maior poder aquisitivo para tentar diferentes opções, 

enquanto a unificação permitiria mais oportunidades de acesso às vagas1, maior 

capacidade de recrutamento de candidatos por mérito pelas instituições e, por 

conseguinte, maior mobilidade estudantil e acadêmica entre os municípios e estados do 

país (BRASIL, 2009).  

                                                 
1 Os vestibulares tradicionais, em geral, exigem que os candidatos indiquem no ato da 

inscrição uma única opção de curso para a qual estão concorrendo. Já o Enem permite que eles 

tomem essa decisão após a divulgação dos resultados, selecionando, dentre um amplo leque de 

opções, o curso e a instituição no qual desejam ingressar desde que tenham alcançado o mínimo 

de pontos requeridos para aquele curso e instituição.     
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Também se constatou, através de pesquisa, que a maior parte dos estudantes 

prestava o Enem a fim de agregar pontos ao exame vestibular2, logo ele já era associado 

pelo seu público ao processo de seleção para o ensino superior (BRASIL, 2009). Outro 

fato apontado é o de que o Enem assumiria o papel do vestibular como orientador dos 

currículos do Ensino Médio e, através deles, poderiam se induzir as mudanças necessárias 

para que houvesse maior integração entre esse nível de escolaridade e o ensino superior: 

 

Um exame nacional unificado, desenvolvido com base numa 

concepção de prova focada em habilidades e conteúdos mais relevantes, 

passaria a ser importante instrumento de política educacional, na 

medida em que sinalizaria concretamente para o ensino médio 

orientações curriculares expressas de modo claro, intencional e 

articulado para cada área de conhecimento. (BRASIL, 2009, p.4) 

 

Acrescentamos como fator favorável à democratização o fato de que todos os 

candidatos passam a ser avaliados por um mesmo currículo, pois antes cada instituição 

tinha sua própria maneira de avaliar a partir de um conteúdo programático específico. 

Isso levava os candidatos ao ensino superior a terem uma maior gama de saberes a 

dominar e, em geral, um maior número de provas a realizar, submetendo-se a distintos 

critérios de avaliação, o que favorecia evidentemente os estudantes com melhores 

condições socioculturais e econômicas para o preparo e realização dessa bateria de 

exames.  

A mudança no perfil avaliativo do exame a partir de 2009 foi acompanhada da 

reformulação da estrutura e dos objetivos de sua Matriz de Referência3, que passou a ser 

dividida por áreas  de  conhecimento,  a  saber:  Linguagens,  Códigos  e   suas  

Tecnologias (que recobre Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Física, Artes 

e Tecnologias da Comunicação e Informação), Matemática e suas Tecnologias (que 

implica apenas Matemática), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (que inclui Física, 

Química e Biologia), Ciências Humanas e suas Tecnologias (que contempla História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia). Em relação aos vestibulares tradicionais, essa Matriz 

                                                 
2 Antes da promulgação do Novo ENEM, várias instituições públicas e particulares 

faziam uso do resultado do exame de forma complementar ou integral em seu processo seletivo. 
3 Disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.p

df Acesso em: 15 abr. 2017. 
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apresenta avanços por operar com competências, habilidades e objetos de conhecimento 

associados às áreas do saber, em vez de mera listagem de conteúdos abordados de forma 

estanque por disciplinas.  

Eis a sua organização: primeiramente, são apresentados cinco eixos cognitivos, 

comuns a todas as áreas: dominar linguagens; compreender fenômenos; enfrentar 

situações-problema; construir argumentação; e elaborar propostas4. Em seguida, há as 

diferentes competências e suas respectivas habilidades, definidas por área. A área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT) apresenta nove competências a que se 

associam trinta habilidades. A primeira e a nona competência interligam o estudo das 

Tecnologias da Comunicação e Informação ao do texto e do discurso, pois requerem a 

identificação, a compreensão e a análise da função social, das linguagens e dos recursos 

expressivos dessas tecnologias, além de sua aplicação em diferentes contextos. 

Já a segunda, a terceira e a quarta referem-se aos domínios de Língua Estrangeira, 

de Educação Física e Artes, respectivamente. Assim, as quatro restantes dedicam-se aos 

saberes específicos de Língua Portuguesa e Literatura: a quinta trata das relações entre o 

texto literário e o contexto sócio-histórico e estético de sua produção e recepção, da 

análise dos recursos expressivos e composicionais e dos valores que emanam da obra; a 

sexta denota a compreensão e o uso das diferentes linguagens abrangendo tópicos 

diversificados, como as funções da linguagem, os elementos que realizam a progressão 

temática e a importância do patrimônio linguístico; a sétima topicaliza a argumentação, 

os recursos linguísticos e não linguísticos, os procedimentos e as estratégias utilizadas 

para convencer e persuadir; e a oitava aborda a língua enquanto fator de identidade, 

focando as variedades linguísticas e a norma padrão. Todas essas quatro competências 

são reproduções literais de competências gerais definidas para área de LCT pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000). 

Por fim, encontram-se os objetos do conhecimento associados a cada área. Dentre 

os vinculados à Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, referem-se à língua e à 

literatura: Estudo do texto – sequência discursivas e gêneros textuais no sistema de 

comunicação e informação; Estudo do texto literário: relações entre produção literária e 

processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos;  

Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua, 

                                                 
4 Na matriz antiga, chamada Matriz de Competências, estas eram as cinco competências 

gerais do exame as quais se expressavam em uma lista de 21 habilidades  relativas às diversas 

áreas do saber. 
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procedimentos de construção e recepção de textos; Estudo do texto argumentativo, seus 

gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e usos em língua portuguesa; 

Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e 

variação linguística; Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e 

informação: impacto e função social. 

O exame passou a ser dividido em quatro matrizes, correspondentes a cada área, 

e o número total de questões de múltipla escolha aumentou para 180, sendo 45 para cada 

área. Assim, a prova, antes aplicada em um único dia, passou a ser realizada em dois 

dias. A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é avaliada por uma prova de 

Redação e 45 questões de múltipla escolha, das quais, desde 2010, 05 são destinadas 

especificamente à avaliação de Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol, a 

depender do idioma escolhido pelo candidato no ato da inscrição).   

De 2009 até hoje, a cada edição, o Enem passou a receber mais adesões de 

universidades e faculdades públicas e particulares5, que o adotaram como forma 

complementar ou substitutiva do exame vestibular próprio da instituição. Recentemente, 

o desempenho no exame também passou a ser computado por vinte e duas instituições 

portuguesas de ensino superior6.  

Dentre os anos de 2009 e 2016, além de funcionar como instrumento de acesso ao 

ensino superior, a nota pôde garantir certificado de conclusão do Ensino Médio para os 

maiores de 18 anos e gradativamente pôde gerar outros benefícios, como: bolsa integral 

ou parcial em instituição privada através do PROUNI (Programa Universidade para 

Todos), obtenção de financiamento e crédito educativo através do FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), participação no programa Ciência sem 

Fronteiras7 e no Pronatec8 (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego).  

A partir de 2017, no entanto, o Enem passa a ter apenas a função de instrumento 

seletivo para ingresso em cursos de nível superior e não mais pode certificar a conclusão 

                                                 
5 Segundo informações do Portal do Guia do Estudante (GUIA DO ESTUDANTE, 2017), 

1434 instituições de ensino superior utilizam atualmente a nota do ENEM como critério seletivo. 
6 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/duas-novas-instituicoes-de-ensino-superior-

portuguesas-passam-a-usar-o-enem/21206. Acesso em: 12 maio 2017. 
7 Programa de intercâmbio para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação com 

bom desempenho acadêmico em instituições de ensino superior do exterior. Atualmente, funciona 

apenas para pós-graduação. 
8 Programa que oferece cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população 

brasileira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Universidade_para_Todos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Universidade_para_Todos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Financiamento_ao_Estudante_do_Ensino_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Financiamento_ao_Estudante_do_Ensino_Superior
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da modalidade final da Educação Básica, conforme indicado no edital n.13, de 07 de abril 

de 2017 (BRASIL, 2017). Em termos de políticas educacionais, entendemos essa medida 

como um retrocesso, pois dificulta a situação dos jovens que precisaram abandonar o 

Ensino Médio por razões diversas e que tinham no Enem mais uma possibilidade de 

concluir essa etapa da escolarização. 

Apesar dessa mudança, o Enem abriu, durante esse período, um amplo leque de 

possibilidades para os egressos da Educação Básica. Dada a sua importância ímpar no 

universo escolar, alicerçada pelos próprios documentos que o norteiam, acreditamos que 

ele teve e tem efeitos retroativos nos currículos e nas práticas de sala de aula. Percebemos 

aqui uma inversão pedagógica do sentido da avaliação: em vez de o currículo determinar 

o que será avaliado, o próprio instrumento define o que é efetivamente trabalhado nas 

escolas. Por isso mesmo, entendemos que o estudo do tratamento dado à Língua 

Portuguesa ao longo das edições do Novo Enem é capaz de oferecer indícios do que é 

provavelmente ensinado acerca dessa disciplina nas escolas brasileiras no EM. 

Esta obra, A Avaliação da Língua Portuguesa no Novo Enem, surge da 

necessidade de se apresentar os caminhos que o Exame Nacional do Ensino Médio vem 

apontando para a abordagem da língua e da literatura e de se debater os possíveis efeitos 

que esse exame pode promover no ensino. A obra oferece uma reflexão analítica 

aprofundada sobre os objetos, os tipos de questões, os enfoques teóricos e os objetivos do 

exame, contrastando o que é prescrito na Matriz de Referência do Novo Enem com o que 

é efetivamente explorado nas provas9.  

Para isso, reúne trabalhos de diferentes pesquisadores que se dedicaram à 

abordagem de determinado eixo ou de um conteúdo de representação significativa ao 

longo das edições. Todos os capítulos seguem um percurso temático similar o que 

assegura a unidade da obra. Em princípio, apresentam um breve panorama do ensino e 

avaliação do eixo da linguagem ou objeto de conhecimento focado, seguido de uma 

discussão sobre o que dizem os documentos oficiais (Parâmetros Curriculares Nacionais, 

                                                 
9 Em razão dos diferentes tipos de cadernos de provas, foram tomados para consulta e 

análise nesta obra os cadernos azuis das edições de 2009, de 2010.1 e 2010.2 e os cadernos 

amarelos das demais edições (2011, 2012, 2013, 2014, 2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2), salvo o 

capítulo 1 que tomou os cadernos amarelos como referência para todas as edições. 

Excepcionalmente, nos anos de 2010, de 2015 e 2016, houve duas aplicações da prova por 

motivos de ordem infraestrutural. As aplicações da prova voltadas para pessoas privadas de 

liberdade – Enem PPL – não foram consideradas nesta obra. 
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Orientações Curriculares Nacionais, dentre outros) e a Matriz do Novo Enem a respeito 

do tópico em pauta.  

Em sequência, realizam uma análise quantitativa e qualitativa do tratamento dado 

ao eixo ou objeto de saber nas questões das provas da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias das edições do Novo Enem de 2009 a 201610. Ao final, trazem reflexões 

acerca da adequabilidade da avaliação do eixo ou do tópico em destaque e sinalizam 

prováveis mudanças que o Novo Enem esteja induzindo no currículo de língua e 

literatura.  

Cabe ressaltar que a ordem dos capítulos foi selecionada sem um critério rígido. 

Assim, iniciamos com a temática da leitura, seguida da literatura e dos gêneros textuais. 

Na sequência, aparecem os capítulos direcionados para os conhecimentos linguísticos e a 

variação linguística, finalizando com os voltados para a oralidade e a produção de texto. 

Essa organização, portanto, não significa uma camisa de força. Ao contrário, o leitor 

poderá se movimentar livremente pelo livro, interligando os eixos explorados e 

construindo uma teia discursiva conforme seu interesse. 

No primeiro capítulo, Lino de Araújo e Silveira focalizam o tratamento 

dispensado à leitura no Enem, pautando-se nas portarias e nos editais que regulamentam 

o exame, e também em quarenta itens extraídos das edições de 2009 e 2010, anos da 

institucionalização do Novo Enem, e de 2015 e 2016, anos da consolidação do exame, no 

dizer das autoras.  Após explorar a noção de competência e abordar detalhadamente os 

cinco eixos cognitivos do Enem, Lino de Araújo e Silveira caracterizam a leitura como 

uma competência complexa e submetida à regulamentação de procedimentos variados. 

Para as autoras, a atividade de leitura não se esgota no domínio de capacidades cognitivas, 

mas envolve posicionamentos discursivos e enunciativos, valores e experiências de 

mundo do leitor na relação com o texto.  A partir daí e baseadas em Rojo (2009), elas 

indicam os três níveis com base nos quais analisam as questões: decodificação, 

compreensão e apreciação e réplica do leitor diante do texto. A análise dos itens aponta 

para a ausência do terceiro nível no exame e a presença de uma única questão para o 

primeiro. Isso significa que a esmagadora maioria dos 40 itens estudados situa-se no nível 

da compreensão (39). Ao associar os níveis de leitura aos eixos cognitivos propostos pelo 

Enem, as autoras concluem que o eixo 2 (Compreender fenômenos) é o único avaliado 

                                                 
10 Algumas questões das provas são analisadas em mais de um capítulo, sem que haja, no 

entanto, repetição nos comentários, pois os enfoques assumidos são distintos. 
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no âmbito da leitura, o que, conforme reivindicam Lino de Araújo e Silveira, implica um 

grave prejuízo para a construção do currículo do EM, na medida em que tende a priorizar, 

no trabalho com esse eixo, a identificação de informações. 

No capítulo dois, Luft e Fischer exploram o tratamento oferecido à literatura em 

11 edições do Enem. Logo nas primeiras reflexões, os autores apontam para um dado que 

consideram alarmante: das 159 questões de literatura encontradas nas provas, apenas 50 

(31%) estão associadas ao saber específico da e sobre a literatura. Isso significa que, nas 

outras 109 (69%), a contextualização sócio-histórica e a dimensão estética do texto são 

desconsideradas, e os trechos literários são utilizados tão somente como pretexto para a 

compreensão textual ou para a análise de conhecimentos linguísticos. Essa abordagem 

traz, nas palavras dos autores, consequências pouco animadoras para a estruturação do 

estudo da literatura no EM, como o favorecimento de uma leitura funcional e utilitária, o 

que contraria a natureza essencialmente avessa ao pragmatismo da literatura. Em suas 

Considerações Finais, Luft e Fischer defendem, inspirados em Antonio Candido (2004), 

o “direito à literatura”, ou seja, para muito além do que o Enem explora, reivindicam que 

os jovens do EM tenham acesso à fruição estética, à liberdade imaginativa, à crítica da 

realidade que somente o convívio com a pluralidade de obras literárias pode propiciar. 

No capítulo 3, Santos e Nascimento tratam da abordagem oferecida aos gêneros 

textuais pelo Enem. Para tanto, debatem inicialmente a noção de gênero e de domínio 

discursivo, sobretudo com base em Bakhtin e Marcuschi, destacam a relevância de se 

desenvolver um trabalho pedagógico baseado em gêneros nas aulas de língua portuguesa 

e discorrem sobre o espaço oferecido a esse objeto de ensino nos documentos que 

orientam o currículo do EM. Na análise das questões do Enem que avaliam o gênero como 

conteúdo explícito (edições de 2009 a 2015.2), Santos e Nascimento identificam a 

presença de oito domínios discursivos, sendo os mais representados os domínios 

ficcional, jornalístico e instrucional. Por sua vez, em relação às dimensões constitutivas 

dos gêneros, o tema, sob o prisma da compreensão textual, é a mais abordada, tanto 

isoladamente quanto conjugado às demais dimensões. Questões sobre a composição e o 

estilo dos gêneros têm incidência aproximada. Em sua conclusão, as autoras atribuem 

essa preferência à própria formatação do exame, pois, além dos gêneros sofrerem um 

deslocamento de seu contexto original, as questões são baseadas em fragmentos de texto, 

o que acaba por reduzir a possibilidade de compreensão dos gêneros na sua totalidade. 

Por fim, as autoras reafirmam positivamente o espaço significativo concedido pelo Enem 
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aos gêneros textuais como conteúdo e, por extensão, à acepção de texto como unidade 

comunicativa.  

Luna, T., Bandeira e Marcuschi, no capitulo 4, voltam-se para a tratamento 

oferecido aos conhecimentos linguísticos e, para tanto, apoiam-se teoricamente em 

Bezerra e Reinaldo (2013), em Geraldi ([1984], 2004) e em Mendonça (2006), dentre 

outros autores. Na seção 1 do capítulo, as autoras discorrem sobre a mudança de 

paradigma ocorrida no ensino de língua portuguesa da chamada gramática tradicional 

para a análise linguística. Na seção seguinte, apresentam o currículo relativo aos 

conhecimentos linguísticos contemplado pela Matriz do Enem e destacam sua estreita 

articulação com o eixo de leitura, perceptível em quatro das nove competências da área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Ressaltam ainda o fato da Matriz dar atenção 

maior aos conteúdos textuais, estilísticos, discursivos, sociolinguísticos, pragmáticos e 

enunciativos que aos estritamente gramaticais. As autoras concluem que a seleção dos 

conteúdos avaliados vai ao encontro do que propõe a Matriz. Todavia, o tratamento 

oferecido aos conhecimentos linguísticos oscila. Em parte das questões, o candidato é 

levado a mobilizar regras gramaticais e/ou a categorizar algum fenômeno linguístico, na 

perspectiva da “gramática contextualizada”. Em outro conjunto de itens, sobretudo nos 

dois últimos anos, Luna, T., Bandeira e Marcuschi observam um aumento da abordagem 

dos aspectos funcionais dos gêneros, bem como uma maior exploração dos fenômenos 

envolvidos na construção dos sentidos do texto. Em suma, nas palavras das autoras, “o 

Enem se encontra numa fase de transição que reflete e refrata a conjuntura atual do ensino 

de língua materna no que tange aos conhecimentos linguísticos”. 

No capítulo 5, Luna, T. e Marcuschi exploram o enfoque oferecido à variação 

linguística no Enem. Inicialmente, pautadas em estudiosos como Bagno (2004), Bortoni-

Ricardo (2005), Faraco (2008), dentre outros, as autoras contrapõem a noção de norma 

padrão à de norma culta e apontam os fatores que concorrem para a língua variar, 

caracterizando os tipos de variedades. Na sequência, as autoras discorrem sobre o 

tratamento oferecido à variação na Matriz de Referência do Enem e concluem que o 

documento compreende a variação como um fenômeno inerente às línguas.  Em seguida, 

analisam um conjunto de questões para exemplificar o tratamento oferecido pelo exame 

a cada um dos seguintes conteúdos: variação estilística e diafásica ou situacional; norma 

e variação; formação e aspectos do português brasileiro e do universo linguístico 

nacional; variação sociocultural ou diastrática; variação geográfica ou diatópica; variação 

de modo ou diamésica; variação histórica ou diacrônica. Em suas considerações finais, 
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Luna, T. e Marcuschi reiteram que em todos os conteúdos tratados foram identificadas 

tanto questões que assumem uma abordagem discursiva quanto questões que orientam 

para a mera identificação da variável avaliada em frases descontextualizadas dos textos. 

Observam ainda que o Enem, num encaminhamento por vezes contraditório, por um lado, 

assume uma noção de língua heterogênea e sujeita a variações diversas, e, por outro, 

insiste em requerer dos candidatos conhecimentos atinentes à gramática normativa, 

sobejamente conhecida como “gramática tradicional”. 

No sexto capítulo, Luna, E. e Rodrigues direcionam seu olhar para o tratamento 

oferecido à oralidade no Novo Enem. Pautados em autores como Marcuschi (2001) e 

Signorini (2001), dentre outros, destacam, logo de início, a relevância de se abordar a 

oralidade como prática social e de se conceber a fala e a escrita de forma não-dicotômica. 

Enfatizam ainda que, se hoje há vários estudos disponíveis sobre o ensino da oralidade, o 

mesmo não pode ser afirmado a respeito de sua avaliação. Na sequência, os autores se 

debruçam sobre a abordagem dispensada aos textos orais em documentos oficiais e na 

Matriz de Referência do Enem, constatando que nenhuma das competências e habilidades 

dessa Matriz menciona explicitamente o eixo da oralidade, que fica apenas subentendido. 

Essa ausência, como esperado, repercute na pouca atenção oferecida à oralidade nas 

questões das provas. Os autores concluem que o pouco espaço oferecido à oralidade no 

Enem acaba repercutindo negativamente no currículo da Educação Básica, sobretudo do 

EM. Dão destaque ainda à ambivalência teórica com que a oralidade é considerada no 

exame. Assim, ora há itens que concebem a fala e a escrita de modo dicotômico e/ou 

enfatizam o prestígio das práticas escritas, ora há questões que indiciam reflexões sobre 

a heterogeneidade da língua e/ou sobre a importância da tradição oral. 

No último capítulo, Freitas e Luna, T. encaminham o debate a respeito da 

produção de texto escrito no Novo Enem, respaldando-se em Marcuschi (2008) e em Rojo 

(2009), dentre outros estudiosos. Elas buscam compreender as noções de texto e escrita 

que perpassam o Enem e assumem, como critérios de análise, os seguintes aspectos: o 

tipo de proposta temática estabelecido para o exame; a seleção e representatividade dos 

textos de apoio; e os elementos da produção escrita. Em relação ao primeiro critério, 

observam que o tema costuma ser de natureza social e ter larga visibilidade na mídia. 

Quanto aos textos motivadores, as autoras destacam que eles contemplam gêneros 

diversos, são costumeiramente extraídos de jornais, revistas ou sites bastante conhecidos 

e podem apresentar posicionamentos convergentes ou dissonantes quanto ao tema 

focalizado. No terceiro critério, Freitas e Luna, T. cuidam de explicitar a norma requerida 
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do candidato na produção textual, que migrou de “norma culta” para “norma padrão” e, 

finalmente, para “modalidade escrita formal da língua portuguesa”. Também discorrem 

sobre os elementos que caracterizam o contexto de produção no Enem e sobre os fatores 

de textualidade nele perceptíveis. As autoras concluem que o Enem concebe o texto como 

produto e dá pouca atenção aos princípios da textualidade. Por sua vez, a reformulação 

dos critérios de avaliação ao longo do período analisado denota que o Enem busca uma 

aproximação desejável do enfoque sociointeracionista da linguagem.  

Após trazermos o contexto sócio-histórico em que o Enem emergiu e se 

consolidou e oferecermos uma breve degustação dos textos que compõem a obra, 

convidamos agora os/as leitores/as a se debruçarem sobre os capítulos e a aprofundarem 

a leitura de cada um deles, de modo a construírem sua própria reflexão sobre a abordagem 

oferecida pelo Novo Enem aos eixos e conteúdos aqui tratados. 
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CAPÍTULO 1 

A COMPETÊNCIA LEITORA NAS PROVAS DE 

LINGUAGENS DO ENEM 

Denise Lino de Araújo 

Maria de Fátima Silveira 

 

Introdução 

 

Criado em 1998, o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) pode ter a sua 

história dividida em duas fases.  A primeira diz respeito às versões aplicadas entre 1998 

e 2008, norteadas por cinco competências gerais e 21 habilidades, interdisciplinarmente 

relacionadas, conforme apresentado na fundamentação teórico-metodológica do ENEM 

(INEP, 2005).  

A segunda fase refere-se às versões aplicadas a partir de 2009.  Nestas, orientadas 

em sua montagem e avaliação pela Teoria da Resposta ao Item (TRI)11, apresenta-se uma 

proposta de avaliação individualizada com base nas 30 habilidades por área de 

conhecimento, enfeixadas em competências de área que, por sua vez, se relacionam às 5 

competências gerais.  

 Nesse novo modelo, perde-se de vista a questão da interdisciplinaridade e das 

questões geminadas, isto é, mais de uma questão para um mesmo texto. Prevalecem as 

questões isoladas, baseadas cada uma delas em um texto curto (LINO DE ARAÚJO, 

2014a) e agrupadas em quatro áreas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza), mas sem vinculação interdisciplinar. Não obstante as diferenças 

entre as duas fases, uma característica do Exame mantém-se em ambas: o foco na leitura, 

que é definida pelo documento citado no primeiro parágrafo como a arquicompetência 

(INEP, 2005). 

                                                 
11 Modelo estatístico usado pelo INEP para construir a metodologia de avaliação do 

ENEM. Segundo esse modelo,  “Diferentemente de uma prova comum, a nota do Enem em cada 

área não representa simplesmente a proporção de questões que o estudante acertou na prova. Em 

cada uma das quatro áreas avaliadas, a média obtida depende, além do número de questões 

respondidas corretamente, também da dificuldade das questões que se erra e se acerta, e da 

consistência das respostas. Por isso, pessoas que acertam o mesmo número absoluto de itens 

podem obter médias de desempenho distintas.”.  (INEP, 2010) 
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Considerando essa característica, o objetivo deste capítulo é demonstrar como essa 

competência se manifesta especificamente nas provas de Linguagens dos anos de 2009, 

de 2010, de 2015 e de 2016.  Optamos por uma visão longitudinal desse exame para 

analisar como a competência leitora tem sido requisitada desde a fase da “virada” ou fase 

da consolidação, em 2009 e 2010, quando foi renomeado de Novo Enem e passou a ter 

180 questões, tendo como uma de suas funções o papel de exame seletivo, até a fase mais 

recente, em 2015 e 2016, que pode ser denominada de fase da universalização, em função 

do grande número de instituições de ensino superior que aderiram ao exame.  

É importante esclarecer que este estudo focaliza a competência leitora em textos 

não literários, em Língua Portuguesa, na área de Linguagens. Os aspectos específicos da 

leitura literária é objeto do capítulo 2 do livro. Assim, este capítulo está organizado em 

cinco partes, sendo a primeira esta introdução, que buscou apresentar as finalidades deste 

texto. A segunda apresenta os fundamentos metodológicos quali-quantitativos da coleta 

e geração dos dados, conforme apresentada por Baquero (2009). Com base nessa 

perspectiva, organizam-se as duas próximas partes, que seguem uma lógica teórico-

analítica, descrevendo fundamentos teóricos e analisando os dados da pesquisa.   

A terceira parte apresenta os estudos que têm a competência leitora como conceito-

chave, a partir de uma síntese dos principais defensores do tema12 (PERRENOUD 1999, 

MACEDO 2002, ZABALA e ARNAU 2010,  SACRISTÁN 2011); e a análise das 

competências gerais nos editais do Enem. A quarta parte descreve as concepções de 

leitura segundo os estudos de Colaço (1998) e Rojo (2009) e apresenta a análise das 

questões de leitura. Por fim, a quinta e última parte apresenta as considerações finais com 

algumas implicações para a (re)construção de um exame nacional de conclusão de Ensino 

Médio e de seleção para o ensino superior. As referências citadas estão listadas ao final 

do texto.  

 

1. Aspectos metodológicos: a trajetória da pesquisa 

 

Toda pesquisa pressupõe um método, uma maneira pela qual o pesquisador 

encaminha a investigação referente ao problema em foco. Conforme lembra Moita Lopes 

(2006, 2013), a escolha da metodologia está atrelada à visão que o pesquisador tem em 

                                                 
12 Uma série de autores faz severas críticas ao modelo das competências quando aplicado à 

educação, dentre os quais destacamos os trabalhos de Ropé Tanguy (1997), de Keunzer (2007) e Ramos 

(2011).  
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relação ao objeto de estudo. No caso em pauta, a pesquisa vincula-se à perspectiva de 

uma linguística indisciplinar, conforme propugnado pelo autor citado, cujo fundamento 

básico pode ser resumido na proposição para uma linguística dos usos situados da 

linguagem. Com isso, essa pesquisa vincula-se ao paradigma interpretativista e 

caracteriza-se por uma relação indissociada e recursiva entre fundamentos teórico-

metodológicos e entre teoria e análise.   

Tendo em vista o objeto de estudo, a competência leitora, entendemos que a 

pesquisa contempla dados quantitativos e qualitativos, no entanto, “a interpretação 

assume o foco central” (GOMES, 2009, p.79).  Cabe esclarecer também que a 

competência leitora é um objeto complexo. Para apreendê-la, precisamos analisar os 

documentos norteadores da prova, especificamente as competências gerais, as questões 

de provas da área de Linguagem, focalizando a habilidade de leitura requerida do 

candidato a partir do que é questionado e do modo como é feito. Este movimento de 

análise supõe o paradigma interpretativista e se utiliza basicamente do levantamento de 

indícios. Por outro lado, identificar recorrências desses indícios e sua correlação com uma 

das finalidades da prova, que é ser instrumento de seleção para o ensino superior, supõe 

o levantamento estatístico, procedimento comum às pesquisas quantitativas. Esse 

procedimento foi utilizado em face do tamanho do corpus, que exigia uma síntese na 

descrição dos dados, pois a análise questão a questão não se mostra relevante, já que uma 

dada habilidade de leitura se repete.  

O presente estudo foi realizado com base em fontes documentais. São usadas as 

portarias de 1998 (P1), 2009 (P2) e o edital de 2016 (E1), e as provas de 2009, 2010, 2015 

e 2016 (as referências desses documentos são respectivamente: INEP, 1998, 2009 e 2016; 

INEP/MEC, 2009, 2010, 2015 e 2016)  tomadas como fontes primárias, isto é, a análise 

realiza-se exatamente sobre esses dados sem nenhuma outra fonte auxiliar. Esses 

documentos foram escolhidos pela sua importância histórica.  

A portaria de 1998 foi tomada para análise pelo fato de ser a que rege a primeira 

realização do exame, a que apresenta a noção de competência e habilidades ao campo do 

Ensino Médio no Brasil. A de 2009 foi tomada para análise por ser a que instaura o Novo 

Enem, dando destaque à sua função de instrumento de seleção, mantém cinco 

competências gerais como a de 1998 e reorganiza as habilidades, substituindo as então 

21 habilidades por 30 para cada área. Por fim, a de 2016 foi tomada por ser a mais recente 

de que dispomos para análise. Afora isso, cada portaria dessas relaciona-se ao que 
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denominamos de um momento do exame, a saber: implantação, (re)estruturação, 

consolidação.  

A lógica da escolha das provas segue o critério desta obra que é o de analisar o 

Novo Enem. Assim,  escolhemos as de 2009, 2010, 2015 e 2016 por integrarem, as 

primeiras, o que chamamos de momento (re)estruturação e, as segundas, por integrarem 

o que chamamos de  momento de consolidação. Em observação que fizemos para o 

trabalho de Almeida (2016),  vimos que provas de dois anos seguidos tendem a ser mais 

parecidas entre si. Com isso, temos um parâmetro de comparação que é a proximidade 

entre as aplicações das provas13. 

Sobre o corpus, ainda cabe dizer que o formato das questões da prova do Enem 

inverte o formato clássico, que começa com o enunciado e depois apresenta o texto base. 

No caso em pauta, começa-se com o texto e depois é que se apresenta o enunciado (LINO 

DE ARAÚJO, 2014a), o que dificulta o processo de leitura, pois o leitor fica sem um 

objetivo prévio que lhe leve ao texto, mais especificamente sem uma “ordem de busca e 

apreensão para questão”. Ele é obrigado a reler após a leitura do enunciado ou ler este 

primeiro e depois o texto. Em se tratando de provas com 90 questões por dia de aplicação, 

essa operação de leitura pode prejudicar o candidato.   

A composição do corpus obedeceu ainda ao fato de que foram usadas as provas dos 

cadernos amarelos em todas as edições, em função de estudo realizado por Almeida 

(2016) no qual se verificaram “lugares pré-definidos” para as habilidades que norteiam a 

prova. Além disso, foram usadas apenas as primeiras versões aplicadas por que 

consideramos que as segundas versões mantém o padrão das questões apresentadas nas 

primeiras versões; nesse sentido, as segundas aplicações de 2010, 2015 e 2016 foram 

desprezadas. Da mesma forma, não foram consideradas as versões para portadores de 

baixa visão, privados de liberdade ou pessoas com algum déficit cognitivo.  

A geração dos dados partiu da identificação de que as provas de Linguagem dos 

quatro anos indicados somam 160 questões, já que a partir de 2010 descartamos as cinco 

primeiras de Línguas Estrangeiras Modernas, e, na de 2009, também descartamos 514 para 

                                                 
13 Este capítulo selecionou algumas provas do Novo ENEM para análise, em função de 

tratar do eixo mais explorado ao longo das edições.  Já os demais capítulos desta obra, por tratarem 

de outros eixos e tópicos, analisam o Novo ENEM de modo integral.   
14 A questões de Língua Estrangeira Moderna passam a integrar a prova do Enem a partir 

de 2010. Assim, a prova de Linguagens vai da questão 91 a 135; desconsiderando essas questões, 

passamos a contar a prova a partir da questão 96. Para excluir as questões excedentes em 2009, 

usamos o mesmo aplicativo para seleção do restante do corpus conforme descrito no texto.   
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que a prova ficasse com apenas 40. Desse total, foram aleatoriamente selecionadas, a 

partir do uso do aplicativo Random, disponível gratuitamente no Google Store,  25% de 

cada ano para compor o corpus, resultando em 40 questões, sendo 10 questões por ano.  

O funcionamento do Random consiste na determinação do score (96 a 135) dentro do 

qual 10 números eram sorteados.  Essa técnica, segundo Moreira e Caleffe (2008, p. 121), 

“evita que o pesquisador seja tendencioso e imponha suas próprias noções sobre o que 

está tentando descobrir”. 

Assim, a geração dos dados resultou em: 

 

Tabela 1 – Geração dos dados 

Dados Ano Natureza Finalidade 

Descritivos 

(3) 

1998, 

2009 e 

2016 

Portarias e Editais Analisar as 

competências 

gerais. 

Quantitativos 

(40) 

2009, 

2010, 

2015, 

2016 

Questões das 

provas de 

Linguagem  

Identificar 

procedimentos 

de leitura. 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

Para a interpretação dos dados, no âmbito de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

tomamos como base a noção de documento-monumento apresentada por Le Goff (1997) 

para quem  

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações 

de forças que aí detinham o poder.(...). É preciso começar por 

desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e 

analisar as condições de produção dos documentos-monumentos. (LE 

GOFF, 1997, p. 538) 

 

Essa proposta de análise é seguida também por outros historiadores, entre eles 

Saliba (2012, p.39), para quem “os documentos não são meras relíquias, mas registros 

(...) aguardando o acalanto da: decifração, o fervor da leitura e a aventura da 

interpretação”. Essa perspectiva relaciona-se com a abordagem da LA de criar 
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inteligibilidades, que é seguida neste trabalho, pautado pela identificação da manifestação 

da competência leitora indiciada a partir da análise conjunta de texto, enunciado e 

alternativas, que compõem a questão do Enem ou item, como é tecnicamente chamado.   

Com o objetivo de organizar os dados, dividimos a análise em duas grandes 

seções. Inicialmente, investigamos a concepção de leitura nos documentos de regulação 

do exame – as portarias e os editais; depois, analisamos as questões a partir da 

identificação dos procedimentos15 de leitura (manifestações da competência leitora), 

descritos na literatura (COLAÇO 1998, ROJO, 2009) e organizados na análise em três 

blocos como mostra a tabela a seguir:  

 

Tabela 2 – Procedimentos de Leitura identificados na prova de Linguagens 

Níveis de Complexidade da 

Leitura 

Procedimentos 

Nível 1 – Decodificação Reconhecimento de Informação 

Nível 2 – Compreensão Inferências (de informação textual, de conceito,  

composição de texto/gênero) 

 Mobilização de Conhecimento Escolar 

 Estabelecimento de Relação entre Textos da mesma 

Semiose 

 Estabelecimento de Relação entre Textos de Semiose 

Diversa 

Nível 3 – Compreensão e 

Réplica 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

De posse dos dados, fizemos um levantamento quantitativo de cada um desses 

procedimentos, apontando o número de ocorrência dos mesmos nas questões analisadas. 

Este indicador (Nº de Ocorrências) mostrou-se fundamental para realização da análise, 

visto que os índices indicaram quais procedimentos de leitura foram mais recorrentes nas 

questões do ENEM das versões analisadas e, a partir disso, podemos pensar no seu 

significado no conjunto dos dados. Por fim, relacionamos esses procedimentos às 

competências gerais, refletindo sobre as implicações que podem ser estabelecidas. 

Passamos, a seguir, às seções de análise.  

                                                 
15 Também entendidos como habilidades. 
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2. A noção de competência no âmbito dos estudos sobre educação e sua apresentação 

no ENEM 

 

A noção de competência foi popularizada no glossário da educação brasileira a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), publicada em 1996 (BRASIL, 

[1996] 2015). No texto da Lei, o termo aparece várias vezes, ora definindo as ações que 

cabem à União, aos Estados e Municípios (artigos 9º, 10, 11), ora definindo critérios para 

organização da seriação da educação básica (artigo 23), ora como fundamento 

organizador do currículo (Artigo 9º, inciso IV), onde se lê:   

 

[cabe à União] estabelecer, em colaboração com os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum. (BRASIL, [1996] 2015, p.5) 

 

Essa Lei foi ratificada pelas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

1998a), resolução que teve grande repercussão na organização desse nível de ensino, na 

preparação de material didático, na formação de professores e, posteriormente, na 

organização do ENEM. As Diretrizes “constituem um conjunto de definições doutrinárias 

sobre princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 1998a, p.1). Nesse documento, o termo competência(s) também 

aparece diversas vezes, sem que uma definição seja apresentada explicitamente. No que 

diz respeito especificamente ao EM, o termo ora aparece como competências cognitivas 

ou sociais; competências cognitivas superiores – Art. 5º, inciso I e III, respectivamente 

– ou ainda como as competências básicas a serem alcançadas – Art. 7º. Inciso III – 

(BRASIL, [1996] 2015, p.4, grifos nossos). 

De acordo com Houaiss e Villar (2001), competência significa, entre outros 

sentidos específicos, a capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de valor 

sobre algo a respeito do qual é versado; a soma de conhecimentos ou habilidades; é a 

capacidade objetiva de um indivíduo para resolver problemas, realizar atos definidos e 

circunscritos. Na linguagem de uso comum, o termo competência pode ser compreendido 

como sinônimo de aptidão, capacidade, habilidade, destreza, conhecimento prático para 
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resolver situações. Todos esses sentidos referem-se à possibilidade de estar capacitado 

para resolver com precisão atividades de diferentes naturezas.  

Na área de educação, vários estudiosos apresentam definições para este termo. 

Allessandrini (2002) admite que a definição de competência não é linear ou única. 

Diríamos que parece ser uma definição que não está semanticamente estabilizada, tanto 

porque não existe uma estabilidade semântica imutável, quanto porque o termo em 

referência se modifica de acordo com os contextos em que é empregado, apresentando 

especificidades. Se a noção de competência parece ser bem-vinda na esfera profissional, 

nem sempre é tão bem recebida assim na esfera escolar ou acadêmica, na qual adquire 

diferentes sentidos.  

Uma definição inicial e bastante simples é encontrada na obra de Sacristán (2011), 

para quem o adjetivo competente se refere a alguém que sabe fazer algo de modo positivo, 

já o substantivo competência tem um sentido abstrato porque não se pode relacioná-lo a 

algo.   Essa definição, por suas limitações, não ajuda, por exemplo, a pensar uma 

organização de currículos simplesmente porque a complexa passagem da competência 

para a sua manifestação – o sujeito competente –  não fica explicitada. 

Na literatura sobre o tema traduzida para o Português, Perrenoud é um dos autores 

mais citados. Em seu trabalho (1999, p. 7), competência aparece definida como sendo 

“capacidade de agir eficazmente, em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”.  Como se pode inferir, conhecimento nessa 

definição é entendido como o escolar, acadêmico ou enciclopédico, todavia, sabemos que 

outros tipos de conhecimento, como aqueles que decorrem da experiência prática, de 

outras esferas de atuação, como o campo político, o religioso, etc., bem como o 

conhecimento sensorial e intuitivo, inclusive, se mostram relevantes para que a ação se 

torne eficaz, ou nos termos da teoria aqui mobilizada, para que o sujeito seja competente. 

Sem dúvida, diferentes tipos de conhecimento entram em sinergia para tal.  

Em que pese a visão predominantemente escolar ou acadêmica deste conceito, não 

se pode negar que ele traz uma questão importante, qual seja a de que o conhecimento é 

um dos recursos cognitivos necessários para agir diante de determinadas situações. Dessa 

forma, desfaz-se o mal-entendido de que desenvolver competências implica abandonar a 

transmissão de conhecimentos. Conforme lembra o autor citado (op. cit., p. 7), “quase 

que a totalidade das ações humanas exige algum tipo de conhecimento, às vezes 

superficial, outras vezes aprofundado [...]”. Nesse sentido, é importante ressaltar que as 
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competências não são, em si, conhecimentos; mas elas integram e mobilizam 

conhecimentos. 

Como um formulador e defensor da pedagogia das competências, Perrenoud 

(1999) entende que a adoção deste modelo na escola seria uma via para sair da crise do 

sistema educacional. Segundo ele, 

 

[...] aceitar uma abordagem por competência é, portanto, uma 

questão ao mesmo tempo de continuidade – pois a escola jamais 

pretendeu querer outra coisa – e de mudança, de ruptura até – pois as 

rotinas pedagógicas e didáticas, as compartimentações disciplinares, a 

segmentação do currículo, o peso da avaliação e da seleção, as 

imposições da organização escolar, a necessidade de tornar rotineiro o 

ofício de professor e o ofício de aluno têm levado a pedagogias e 

didáticas que, às vezes, não contribuem muito para construir 

competências, mas apenas para obter aprovação em exames [...] 

(PERRENOUD, op. cit., p. 15). 

 

Na citação transcrita, o autor expõe a ineficiência de um sistema de ensino 

organizado por disciplina, preocupado com a seleção de conteúdos, com atribuição de 

notas e reafirma a importância da abordagem por competência, constitutivamente 

interdisciplinar, defendendo que a escola, na verdade, nunca pretendeu querer outra coisa, 

senão desenvolver competências.  

Ampliando as definições, uma importante colaboração foi apresentada pelo Projeto 

DeSeCo16 (Definição e Seleção de Competências) e difundida por Pérez Gómez (2001).  

Para o grupo, competência consiste na 

 

[...] capacidade de responder a demandas complexas e realizar tarefas 

diversas de forma adequada. Supõe uma combinação de habilidades práticas, 

conhecimentos, motivação, valores, atitudes, emoções e outros componentes 

sociais e de comportamento que são mobilizados conjuntamente para obter 

uma ação eficaz (PÉREZ GÓMEZ, op. cit., p. 84). 

 

Nessa definição, fica evidente a ideia de que competência é a capacidade de resolver 

situações complexas por meio do desenvolvimento de atividades práticas, mobilizando 

                                                 
16 Trata-se de um documento concluído em 2000 por representantes dos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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os recursos de várias naturezas – cognitivos, psicológicos, culturais.  Trata-se de uma 

visão holística ao integrar simultaneamente as demandas externas e os atributos pessoais, 

tais como conhecimentos, valores, atitudes, emoções, motivação. 

Zabala e Arnau (2010, p. 36), dois importantes estudiosos dessa teoria, entendem 

que a 

 

[...] competência identificará aquilo que qualquer pessoa 

necessita para responder aos problemas com quais se deparará ao longo 

da vida. Portanto, competência consistirá na intervenção eficaz nos 

diferentes âmbitos da vida mediante ações nas quais se mobilizam, ao 

mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, 

procedimentais e conceituais. 

 

Como podemos perceber, essa definição vai ao encontro de um aspecto discutido 

nos conceitos anteriores. Trata-se da capacidade de agir de forma ideal (eficaz) em 

diferentes situações da vida. Para tanto, o sujeito precisa mobilizar componentes 

(conteúdos) de natureza conceitual, procedimental - aqueles que estão relacionados à 

ideia do saber fazer –  e, por fim, os conteúdos atitudinais, que se referem aos valores, 

atitudes e emoções, de modo inter-relacionado, uma vez que não deve ter apenas o 

conhecimento, mas precisa saber o que fazer com ele e o que significa em sua vida. 

No “Fundamentos Teórico-Metodológicos ENEM” (INEP, 2005)17 – um 

documento produzido pelo INEP quando o exame abordado nesta coletânea tinha como 

função  precípua a avaliação diagnóstica de ensino médio e servia também como 

autoavaliação dos candidatos –  competência era definida como:  

 

[...] as modalidades estruturais da inteligência – ações e 

operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os 

objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As 

habilidades instrumentais referem-se, especificamente, ao plano do 

“saber fazer” e decorrem diretamente do nível estrutural das 

competências já adquiridas e que se transformam em habilidades 

(INEP, 2005, p. 8).  

 

                                                 
17 Até o presente momento, o INEP não produziu nenhum outro material apresentando o 

referencial teórico.  
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Na definição acima, o foco é a competência cognitiva, a qual se desdobra em 

habilidades instrumentais que estão relacionadas ao plano do “saber fazer”. Ou seja, 

segundo essa definição, não basta o indivíduo saber, ele precisa “saber fazer”, “saber 

atuar”. Nesse conceito, as ações e operações desempenhadas pelo sujeito em diferentes 

circunstâncias estão ligadas à capacidade de agir. 

Esse conceito coaduna-se com a posição de Macedo (2002) que, apoiado em 

Perrenoud (1999), considera a competência segundo três características “tomada de 

decisão, mobilização de recursos e saber agir, enquanto construção, coordenação e 

articulação de esquemas de ação ou de pensamento” (MACEDO, op. cit., p. 122). 

Acreditamos que a tomada de decisão está ligada aos conteúdos atitudinais, 

lembrados por Zabala e Arnau (2010), que implicam julgar, analisar, avaliar e observar. 

Essas ações não dependem somente dos conhecimentos escolares, mas principalmente 

dos valores e das atitudes. Já a mobilização de recursos tem a ver com as circunstâncias, 

com o desejo ou propósito (MACEDO, 2002). Ou seja, diante de uma situação complexa, 

com intuito de agir sobre ela, o sujeito busca recursos (meta)cognitivos que o ajudem a 

solucionar tal situação; dentre esses recursos pode estar a busca do conhecimento, que 

requer a mobilização de conceitos. Já o saber agir está relacionado aos componentes 

procedimentais.  

Comparando as definições apresentadas, construtivistas e sociocognitivas, 

verificamos que Perrenoud (1999) atribui importância ao conhecimento enquanto recurso 

que subsidia o agir, sem limitar-se a ele. Já o grupo do projeto DeSeCo acrescenta em sua 

definição a combinação de elementos internos, próprios do sujeito, como habilidades, 

atitudes, valores, motivação e os componentes sociais, desvelando assim que usar 

competências significa responder a demandas complexas.  

No conceito apresentado do documento norteador do ENEM, o componente social 

relacionado às competências praticamente não aparece, uma vez que a definição se 

restringe ao aspecto conceitual. Zabala e Arnau (2010) construíram uma definição de 

competência que envolve quase todos os aspectos enfatizados nos demais conceitos. Para 

esses autores, competência está relacionada ao saber agir com o intuito de intervir numa 

determinada situação. Para tanto, faz-se necessário mobilizar conhecimentos (conteúdos 

conceituais), desenvolver habilidades para saber fazer (conteúdos procedimentais) e saber 

conviver em grupo, ser justo, solidário (conteúdos atitudinais). 

Os conceitos aqui apresentados permitem entender competência como a capacidade 

de agir de forma eficaz na busca de soluções para diferentes situações vivenciadas pelo 
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sujeito. Por isso, integra componentes de ordem conceitual, procedimental e atitudinal, 

os quais se materializam através da mobilização de conhecimentos de várias naturezas 

(escolar, cultural, social, histórico, religioso, etc.), do desenvolvimento de habilidades e 

da formação de valores éticos e morais. 

Para melhor compreender esses conceitos, parece relevante recorrer à noção de 

competência comunicativa apresentada por Hymes (1972) que encontra grande 

repercussão entre os estudos linguísticos. Esse autor, na obra indicada, define 

competência comunicativa como sendo a capacidade pessoal que inclui tanto o 

conhecimento de um código comum como a habilidade de usá-lo. Ou seja, o falante está 

biologicamente preparado para usar a linguagem, todavia é socialmente que se torna apto 

(competente) para usar a língua(gem) a fim de atingir seus objetivos.   

Esse conceito pode ser traduzido da seguinte forma: saber o que dizer e como dizer, 

em diferentes circunstâncias, de modo que o interlocutor compreenda (de forma 

adequada) o que foi dito. Esse movimento comunicativo pode ser avaliado de modo 

positivo quando os propósitos comunicativos do locutor são agenciados pelo interlocutor. 

Porém, é próprio da interação e da tensão social que propósitos não sejam agenciados e 

sejam repelidos. Lidar com isto também faz parte da competência comunicativa.  

Hymes consegue ampliar o conceito de competência, incluindo a “capacidade para 

usar”. Conforme observa Silva (2004, p. 7), “ao acrescentar comunicativo ao termo 

competência”, esse autor demonstra estar preocupado com o uso da língua. Para ele, na 

ação comunicativa, saber utilizar a fonologia, a sintaxe e o léxico não é suficiente. Aliado 

a isto, é preciso ter um conhecimento estratégico que diz respeito a saber usar as regras 

do discurso específico da comunidade na qual se insere. Na visão desse pesquisador, “o 

indivíduo demonstra possuir competência se sabe quando falar, quando não falar, e a 

quem falar, com quem, onde e de que maneira” (SILVA, 2004, p. 8).  

Essa visão do pesquisador está associada a quatro pilares da competência, que são: 

formalidade linguística, viabilidade linguística, apropriação/adequação e realização 

propriamente dita. O primeiro refere-se ao que pode ser dito no sistema linguístico, às 

construções possíveis dentro das regras gramaticais de uma determinada língua. O 

segundo está relacionado ao que pode ser dito numa situação comunicativa, dependendo 

de fatores psicolinguísticos, como memória, recursos perceptuais, vocabulário e 

conhecimentos retóricos. O terceiro diz respeito ao que pode ser dito no contexto da 

situação comunicativa; um falante competente identifica quando um determinado ato de 
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fala é apropriado ou não. O quarto e último refere-se ao que é efetivamente realizado pelo 

falante competente, ou seja, o que de fato é feito.  

Para essa teoria, a eficiência dos atos de fala, além do domínio do sistema formal 

da língua, depende de outras informações, muitas delas de natureza não linguística, 

advindas da situação de comunicação em si mesma ou de convenções e regras sociais. De 

modo análogo, a eficiência em qualquer situação depende não apenas de conceitos e 

conhecimentos escolares, mas igualmente de regras de procedimentos e de certos valores. 

Isto vale não apenas para a competência comunicativa, mas para qualquer tipo de 

competência.  

Competência comunicativa é um conceito que abrange tanto a dimensão individual 

quanto a social de forma indissociada. Ou seja, para que o usuário da língua, no ato da 

comunicação, tenha sucesso do que vai dizer e como vai dizer, precisa recorrer ao seu 

“estoque” de conhecimentos sobre sistema linguístico, adequando-o ao contexto da 

situação comunicativa. Por outro lado, na medida em que participa dessas situações, ele 

está interagindo e, consequentemente, ampliando a sua competência comunicativa. Dessa 

forma, podemos afirmar que quanto mais o usuário se envolver em eventos de interação 

(fala, escuta, escrita, leitura), mais conseguirá desenvolver sua competência 

comunicativa. 

A teoria que descreve esse tipo de competência nos parece trazer de forma 

significativa um aporte aos estudos sobre competência na área de educação, resenhados 

anteriormente, pois associa de modo iniludível a dimensão social à dimensão cognitiva. 

Nesse sentido, aproxima-se mais da visão holística proposta pelo grupo DeSeCo, 

apresentada por Pérez Gómez (2011), e da definição de Zabala e Arnau (2010).  

À luz desse conceito de competência comunicativa, que integra o cognitivo e o 

social indissociado e recursivamente, somos levados a revisar o conceito de competência 

apresentado, entendendo-o, doravante, como um conceito que se volta para o saber fazer, 

mas que é forjado, necessariamente, na inter-relação entre conhecimentos conceituais, 

procedimentais, atitudinais, coletados e sistematizados na interação que o sujeito constrói 

pela sua participação na escola, no grupo social de origem e em outros grupos sociais. 

Esse background é colocado em andamento diante de uma situação prática. 

Dito de outra forma, é a situação e a percepção que o sujeito tem dela que o faz 

mobilizar conhecimentos diversos e se fazer competente (ou não). O sujeito nunca está 

pronto a priori, ele precisa sempre fazer uma “leitura” da situação para saber como agir. 

O discernimento e a atuação dão mostras de sua maturidade/competência. 
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Essa discussão nos permite realizar uma avaliação das cinco competências gerais 

que regem o exame. Desde que foi implantando em 1998, o ENEM é regido por cinco 

competências gerais, que foram ligeiramente ajustadas em nova redação quando da 

apresentação do Novo ENEM em 2009, sendo denominadas eixos cognitivos comuns18. 

Redação, essa, que vem sendo mantida nas edições seguintes, inclusive a última que 

analisamos, a de 2016.  Para isso, fizemos um estudo das competências gerais segundo a 

Portaria nº 438 (P1) de 1998 (INEP, 1998), que instituiu o Enem, a Portaria nº 109 (P2) 

de 2009 (INEP, 2009), que institui o Novo Enem, e o Edital n. 10 de 14 de abril 2016 

(E1) (INEP, 2016), que regulamentou o último exame. Conforme sinalizado 

anteriormente, seguimos o princípio dos estudos documentais, com base nas pistas 

linguísticas, segundo Le Goff (1997) e Saliba (2012).  

Como resultado primário dessa análise, podemos dizer que a manutenção dessas 

competências, apesar das modificações de finalidade, já que até 2008 mantinha o exame 

mais vinculado ao diagnóstico dos egressos do ensino médio (doravante EM) e a 

autoavaliação dos participantes, pode ser interpretado como um dado significativo no que 

diz respeito a uma concepção estruturante do Enem.   

A Competência I  - Dominar Linguagens (DL) - está redigida em  P1 da seguinte 

forma: “dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso da linguagem 

matemática, artística e científica” (INEP, 1998, p. 1) e  em P2 no E1  da seguinte forma 

“dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 

artística e científica e das línguas espanhola e inglesa” (INEP, 2016, p. 45). Vemos que, 

exceto pelo acréscimo das línguas estrangeiras modernas, que são avaliadas no ENEM a 

partir de 2010, a redação se mantém a mesma e a competência focaliza dois aspectos, nos 

três documentos reguladores – domínio da norma e domínio das linguagens.  

O primeiro deles, “domínio da norma culta”, dá destaque tanto à norma em si, seu 

valor cultural, histórico como patrimônio da Língua Portuguesa, seu uso num exame 

seletivo como o Enem, quanto parece dar destaque ao discurso de poder relacionado ao 

domínio/uso da norma. O que nos cabe problematizar aqui é quanto ao sentido de norma 

culta, pois o documento não o explicita e da forma como foi redigido nos parece que o 

sentido se associa à domínio da norma padrão. De acordo com Faraco (2008, p.74), a 

                                                 
18 Embora a Matriz de Referência do Enem a partir de 2009 utilize o termo “Eixos 

cognitivos” (INEP, 2009), para se referir aos elementos comuns às áreas do conhecimento, 

optamos por denominar como “competências gerais”, a fim de manter coerência com o nosso 

referencial teórico e com a compreensão que temos do significado teórico-metodológico de eixos 

cognitivos como competências cognitivas. 
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expressão norma culta/comum/standart diz respeito à “variedade que os letrados usam 

correntemente em suas práticas mais monitoradas de fala e escrita, a norma-padrão não é 

propriamente uma variedade da língua, mas um construto sócio-histórico que serve de 

referência para estimular o processo de uniformização.”  Assim, ao optar por norma culta, 

a documentação do Enem valoriza a variedade de língua que emerge do processo de 

escolarização.  

O segundo foco dessa primeira competência diz respeito ao uso das linguagens 

matemática, artística e científica e das línguas estrangeiras modernas, entre elas a 

espanhola e inglesa. Esse nos parece ser bastante diferente do primeiro, mais voltado para 

a memorização, para um saber pronto uniforme. Nesse caso, os usos se relacionam a 

situações efetivas nas quais as linguagens são mobilizadas. Do ponto de vista das 

definições de competência, temos, no primeiro caso, um foco para componentes 

conceituais e, no segundo, para os procedimentais. Parece-nos muito importante que essa 

seja a primeira competência listada pelo ENEM pelo destaque que dá às linguagens e, 

consequentemente, à leitura, à produção, e à interação, como fundamento das demais 

competências.  

A Competência II – Compreender fenômenos (CF) – avalia essencialmente a 

leitura, pois a compreensão é um procedimento que envolve  análise, síntese e inter-

relação de informações e é subsequente ao procedimento inicial de reconhecimento e de 

decodificação. Essa competência está redigida da mesma forma nos três documentos: 

“construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas” (INEP 2016, p. 45). Essa competência parece ser mais 

abrangente que a anterior, visto que contempla a compreensão e aplicação de conceitos 

referentes às várias áreas de conhecimento. Para demonstrá-la, o candidato deve 

mobilizar componentes conceituais, dado que a competência alude a fenômenos de várias 

naturezas, componentes procedimentais, pois precisa saber como resolver as questões 

(situações problemas) apresentadas, e de alguma forma também componentes atitudinais. 

Esse aspecto também é claramente explorado na questão de redação que envolve a 

apresentação de uma proposta de resolução do problema (tema) que não fira os direitos 

humanos. Sendo a compreensão uma parte da competência leitora, para mobilizá-la, 

entram em cena também os procedimentos próprios como acionamento de conhecimento 

de mundo, antecipação e predição, checagem de hipótese, levantamento de informações, 
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comparação, generalização, inferências locais e globais, entre outros que serão discutidos 

na próxima seção.  

De acordo com a fundamentação teórico-metodológica do ENEM (INEP, 2005),  

entre as cinco competências básicas do exame, essa é a que mais pode lembrar a ênfase 

cognitiva com finalidade propedêutica que caracteriza o ensino escolar. Ao avaliar a 

competência II, o exame procura verificar a capacidade de o egresso do EM construir e 

aplicar um corpo de conceitos para alcançar e revelar a compreensão de um fato natural 

ou social, privilegiando aspectos universais do conhecimento científico e artístico. Nesse 

sentido, visa a abordar situações reais, relacionando-as ao cotidiano para que o candidato 

possa participar do questionamento e indicar respostas para problemas realmente 

significativos (INEP, 2005, p. 75).  

Essa competência, assim como outras, são indícios de um certo tipo de inovação 

pedagógica, qual seja a que investe num discurso sobre situações nas quais o 

conhecimento se revela em contexto real, sobrepondo-se à ideia de que aprender implica 

memorizar e reproduzir conhecimentos.  

Adotar essa postura inovadora parece ser um passo importante para um efeito 

retroativo (SCARAMUCCI, 2004) consistente na maneira como se organiza o currículo 

do EM. No entanto, ao fazermos uma análise das questões da prova, observamos que 

várias delas ainda seguem o mesmo padrão daquelas encontradas nos exercícios escolares 

dos livros didáticos, ou seja, o conhecimento pelo conhecimento, descontextualizado 

(LINO DE ARAÚJO, 2011). 

A competência III - Enfrentar situações-problema (SP) -  recebeu uma modificação 

na redação em 2009. Vemos em P1 que a proposta é: “selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar 

situações-problema segundo uma visão crítica, com vistas à tomada de decisões” (INEP, 

1998, p.1) . Já em P2, a redação é a seguinte: “ selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações representadas de diferentes formas, para tomar decisões 

e enfrentar situações-problema” (INEP, 2009, p 5). Como podemos observar, a diferença 

é que, em P1, o enfrentamento de situações problema e a tomada de decisão vêm seguidos 

de uma visão crítica, que revelaria a dimensão atitudinal da competência. Em P2 e em 

E1, essa visão crítica não aparece, restringindo-as às dimensões conceituais e 

procedimentais.  A nova redação nos parece ter restringindo bastante a proposição inicial, 

segundo a qual inferimos que a tomada de decisão é eticamente situada.  
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Segundo B. Marcuschi (2006), essa competência tem uma finalidade pragmática, 

exatamente porque opera com dados e informações e exige uma tomada de decisão por 

parte do candidato. Para colocá-la em andamento, assim como a II, é necessário que o 

candidato mobilize todos os procedimentos de leitura voltados para a compreensão. Ou 

seja, para selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados, precisa-se de 

conhecimento de mundo, de reconhecimento de informações, de inferência, de 

comparação, de relação entre textos de semiose diversa. A tomada de decisão para 

enfrentar uma situação-problema é consequência da articulação desse conjunto de 

múltiplos procedimentos complexos.  

A competência IV - Construir argumentação (CA) -  também apresenta 

modificações na redação. Em P1, o texto é o seguinte: “organizar informações e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentações 

consistentes” (INEP, 1998, p. 1). Em P2 e E1, é “relacionar informações, representadas 

de diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente” (INEP, 2009, p. 5). Neste caso, a diferença consiste na 

substituição do verbo organizar, em P1, por relacionar em P2, o que tornou mais explícito 

o que se espera com essa competência que é a comparação de informações, e não apenas 

a sua ordenação; e o acréscimo em P2 e em E1 do aposto – representadas de diferentes 

formas – relacionar informações, que reforça a vinculação da prova com os textos 

multimodais e de semioses diversas. Além da eliminação do plural em argumentação 

consistente, que o torna mais universal.   

Mesmo com essas alterações, o foco da Competência IV é a capacidade de 

comparação entre informações que, para se realizar plenamente, deve estar vinculada às 

duas anteriores, que são fundamentais para a inter-relação entre informações e 

conhecimento. Essa inter-relação está à serviço da capacidade leitora de apreciação e 

réplica (ROJO, 2009), na medida em que o leitor a utiliza para criar uma argumentação 

consistente. Nesse sentido, podemos afirmar que essa competência mobiliza 

simultaneamente a competência linguística da compreensão e da produção, pois a 

construção de argumentos requer um leitor capaz de interpretar textos a partir de um certo 

ponto de vista enunciativo.   

A competência V – Elaborar propostas (EP) – também apresenta diferenças na sua 

redação. Em P1, lê-se:  Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a 

diversidade sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço 
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(INEP, 1998, p. 1). Em P2 e E1, lê-se: Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na 

escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando 

os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural (INEP, 2016, p. 45, 

grifos nossos). 

De acordo com B. Marcuschi (2006, p. 75), na redação de P1 não temos 

propriamente uma competência, “mas um comportamento social e ético desejável”. O 

mesmo dizemos para P2 e E1, posteriores à análise da autora para a competência em tela. 

Em ambas as redações, parece evidente a crença de que a escola ajuda a moldar/entender 

o mundo, na medida em que o exame propõe que se utilizem os conhecimentos 

desenvolvidos na escola para intervir na realidade de forma solidária, respeitando os 

valores humanos e a diversidade cultural.  

Na Competência V, temos um ajuste na redação que não nos parece simples 

paráfrase. Mantém-se a oração subordinada condicional - considerando a diversidade 

(P1) e respeitando os valores humanos..., mas há uma mudança semântica e filosófica. 

Primeiro, porque a diversidade humana não é mesmo que respeitar os direitos humanos. 

Não obstante esses sejam grandes conquistas, a diversidade é muito mais ampla do que 

os valores humanos. Segundo, porque a diversidade é vista como inerente à condição 

humana no tempo e no espaço. O apagamento dessa condição na relação cronológica e 

espacial pode levar a compreender a diversidade de apenas um certo grupo.  

Essa nova composição da competência V faz-nos lembrar do que está posto como 

critério de correção das redações, na Cartilha do Participante (BRASIL, 2016, p. 8). Há 

também cinco competências indicadas, que são tomados como critérios de correção. A 

última é “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 

direitos humanos” (op. cit.).  Ou seja, esse critério de correção está diretamente associado 

à última das competências gerais. Sua introdução teve um impacto direto sobre a redação, 

ao solicitar que não apenas se argumente sobre o tema, mas se apresente uma proposta de 

intervenção (social) que tenha por princípio esse tipo de respeito. Numa escala de 

ampliação/restrição de conceitos, parece-nos que considerar (1) diversidade 

sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço é mais amplo 

do que (2)  respeitar os valores humanos e considerar a diversidade sociocultural 

que, por sua vez, é mais amplo do que (3) respeitar os direitos humanos, uma vez que 

esses são bem poucos em relação aos valores e são filosoficamente mais “estreitos”. Um 

valor humano, como a honra ou a generosidade, não se transformou ainda em direitos, 

nem sabemos se se transformará, mas são valores desde a Antiguidade. Da mesma forma, 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 37 
 

a diversidade sociocultural é o “caldeirão” onde os valores humanos se formam. A 

impressão que temos é a de um estreitamento filosófico na concepção de um 

comportamento social e ético desejável, como dito, a ser construído na (pela) escola.  

A análise das primeiras quatro competências gerais, já que concordamos com 

Marcuschi (op. cit.) que a quinta é muito mais um comportamento, revela o foco na 

dimensão cognitiva da competência. A fundamentação teórico-metodológica do Enem 

confirma essa posição, ao afirmar que “o modelo de avaliação do Enem foi desenvolvido 

com ênfase na aferição das estruturas mentais [...]” (INEP, 2005, p. 7). Em nossa opinião, 

o viés cognitivo acentua-se porque nenhuma das competências aborda o viés discursivo 

nem mesmo o situacional, que aparece uma única vez no segundo foco da Competência 

I.  

Por fim, uma apreciação das Competências apresentadas no Enem com relação aos 

procedimentos de leitura nos leva a identificar a dimensão cognitivista da abordagem.  

Isso se revela na Competência I, com a qual se visa à “dominação” e ao emprego analítico 

dos usos das linguagens. Por um lado, há o reforço para a dominação como conhecimento 

amplo, na  acepção que conhecer tem como  sinônimos entender e saber. Por outro lado, 

há o sentido de dominação na acepção de ter proficiência na estrutura gramatical e, como 

decorrência disso, autoridade que, no caso em pauta, significa estar apto a ingressar no 

ensino superior. Sobre o fato de o Enem ter optado pela norma culta ou pela norma padrão, 

somente uma análise das questões relacionadas a esse tema poderia esclarecer a dúvida. 

O trabalho de Ferreira e Lino de Araújo (2013), focalizando as questões de 1998 a 2012 

da prova de Linguagens do ENEM, indica a presença de questões sobre a norma que 

focalizam de modo recorrente apenas o USO de estruturas linguísticas, dissociadas da 

REFLEXÃO sobre as mesmas e sem nenhuma abordagem relativa à DESCRIÇÃO dessas 

estruturas. 

A compreensão requerida pela Competência II, não obstante seja também 

construída social e discursivamente, no Exame, está a serviço da compreensão de 

fenômenos descritos pelo conhecimento escolar (naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas), que é distinto do 

conhecimento do senso comum. Destacá-lo é valorizar a função formadora  e 

recontextualizadora da escola.  Na Competência III, temos uma listagem de 

procedimentos que exigem reflexão analítica, pois se espera que, para enfrentar situações-

problema, o candidato realize uma série de procedimentos de análise, que são 

procedimentos de leitura, como selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, entre 

https://www.sinonimos.com.br/entender/
https://www.sinonimos.com.br/saber/
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outros. Na Competência IV, a construção da argumentação está equivocadamente 

colocada como construção, pois, na prova, pela sua natureza, finalidade e forma de 

composição, não há espaço para construir argumento, há no máximo espaço para 

reconhecê-lo. Essa Competência exige, por sua vez, também uma série de procedimentos 

analíticos, como a relação de informações representadas de diferentes formas.  

Isto posto, passamos a descrever, em seguida, a leitura como uma competência 

complexa, regida por múltiplos procedimentos.  

 

3. Leitura: uma competência complexa regulada por múltiplos procedimentos 

 

Neste tópico, procuramos descrever a leitura como uma competência complexa que 

mobiliza diferentes procedimentos19 durante o seu processamento, como os relativos ao 

processamento linguístico, à associação de ideias, ao contexto cultural, histórico e 

discursivo.  

As contribuições dos estudos em Psicolinguística e em Linguística Aplicada, 

conjugados com os estudos em Linguística Textual, realizados na segunda metade do 

século XX, que descreveram a leitura como um “jogo psicolinguístico”, como uma 

atividade cognitiva de processamento de informações e como um contrato de cooperação 

entre autor e leitor foram decisivas para que se entendesse essa como uma atividade 

recursiva de funcionamento sistêmico. Isso significa dizer que, além dos aspectos 

puramente cognitivos como decodificação linguística, o empenho do leitor no (re)arranjo 

de informações textuais se mostra decisivo.  

Para além desses aspectos, os estudos da Semântica Enunciativa, da Pragmática, da 

Análise do Discurso e Práticas Sociais, realizados concomitantemente aos citados, 

demonstram que a leitura, como uma atividade complexa, apresenta também aspectos 

ligados à construção de sentido, às práticas culturais, aos posicionamentos enunciativos 

e discursivos, que se mostram igualmente importantes e constitutivos do ato de ler. 

Portanto, a leitura não se esgota na decifração das regras do “jogo”, mas se torna plena 

quando o jogo é jogado, ou seja, quando leitor e autor, através do texto, se (des)entendem.  

Estudando este tema à luz dos estudos sobre letramento, Rojo (2009, p. 76), lembra 

que “diferentes práticas de leitura, em diversas situações e diferentes tipos de letramento 

vão exigir diferentes combinações de capacidades de várias ordens”. Essas capacidades 

                                                 
19 Entendidos como sinônimos de habilidades. 
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são a decodificação, a compreensão e a apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, 

que neste capítulo são tomadas como norteadoras para a análise das questões do Enem e 

são indistintamente também denominadas de procedimento.  

Essas capacidades podem ser relacionadas aos três níveis de leitura descritos por 

Colaço (1998), que são:  o nível explícito, implícito e metaplícito. No primeiro nível, a 

leitura se realiza de modo automático, pois, o leitor alfabetizado/letrado se depara com o 

texto e nele fixa atenção. A partir de sua experiência de mundo, reconhecerá (ou não) o 

gênero, a situação de comunicação, extrairá um sentido, que poderá ser superficial, 

dependendo da complexidade do texto e do nível de atenção colocado nessa atividade.   

No segundo nível – implícito – a leitura se amplia para o reconhecimento das 

intenções do autor, pois, do ponto de vista cognitivo, é o nível em que o leitor faz 

inferências para reconhecer o que não está dito na materialidade linguística, mas pode ser 

alcançado a partir dela.  No terceiro nível de leitura – metaplícito – que seria o mais 

profundo do jogo/processo de leitura, ocorre a reconstituição do contexto no qual o texto 

foi escrito para dar-lhe sentido. Evidentemente esse nível está associado ao anterior, de 

modo que sem as inferências nele produzidas não há como o leitor chegar a esse outro 

para o qual decisivamente contribui a história de leitura e, em particular, a história de 

leitura com o gênero e ou com o tema em pauta.  

A capacidade de decodificação proposta por Rojo (2009) relaciona-se com o 

primeiro nível de leitura – explícito -  proposto por Colaço (1998); a  capacidade de 

compreensão relaciona-se com o segundo nível – implícito – e  a capacidade de 

apreciação e réplica relaciona-se ao terceiro nível que envolve a intertextualidade, a 

distinção entre ficção e realidade, aspectos estéticos e morais, senso crítico e 

possibilidades de leituras.  

A análise dos dados revelou os seguintes níveis e procedimentos de leitura:  
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Tabela 3 – Recorrência dos procedimentos de leitura nas provas de Linguagem 

 Capacidades e Procedimentos 2009 2010 2015 2016 Total % 

Decodificação  

 Reconhecimento de Informações * 1 * * 1 2,5% 

Compreensão  

 Mobilização de Conhecimento Linguístico 4 4 4 5 17 42,5% 

 Inferência textual 3 2 6 5 16 40,0% 

 Leitura Comparativa  

o Textos da mesma Semiose 2 * * * 2 5,0% 

o Textos de Semioses Diversas 1 2 1 * 4 10,0% 

Total de Questões 40   

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Como se pode observar, não foi identificado o nível metaplícito de leitura, no qual 

se revela a capacidade de apreciação e réplica. Do primeiro nível, foi identificado um 

único procedimento de leitura, que é o reconhecimento de informações, e, do segundo 

nível, o de compreensão, foram identificados três procedimentos – inferência, 

mobilização de conhecimento linguístico e leitura comparativa. A partir, então, dessa 

correlação entre capacidades e níveis de leitura, passamos a análise das questões do Enem 

nas provas de 2009, de 2010, de 2015 e de 2016.   

A primeira destas três capacidades – a decodificação –  é a mais simples do ponto 

de vista cognitivo e, portanto, realiza-se num nível superficial de leitura. Na visão de Rojo 

(op. cit.), está relacionada à compreensão da diferença entre escrita e outras formas 

gráficas, ao conhecimento do alfabeto, ao domínio das convenções gráficas, ao domínio 

das relações entre grafemas e fonemas, à decodificação de palavras e textos escritos e ao 

reconhecimento global das palavras.   

Acrescentamos a essa capacidade o reconhecimento de informações que diz 

respeito ao processamento superficial de texto, a partir do reconhecimento do idioma em 

que está elaborado e da identificação de uma informação simples, objetiva, disponível na 

superfície do texto. O reconhecimento de informações é um procedimento de leitura mais 

avançado do que a decodificação, esperado em leitores plenamente alfabetizados e 

letrados em práticas de leitura escolares e não escolares. Durante o reconhecimento, e 

quando esse se faz necessário, por vezes, a leitura é mais lenta, permitindo, assim, o 

reconhecimento de partes da informação apresentada e depois um reconhecimento do 

todo, como uma síntese. Como se pode observar, trata-se de um procedimento 
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embrionário de leitura, mas de fundamental importância para os demais que suscitam 

procedimentos cognitivos mais complexos e posturas discursivas.  

Analisando as provas do Enem dos anos 2009, 2010, 2015 e 2016, identificamos 

que o reconhecimento de informações aparece apenas uma vez nas quatro provas, 

representando 2,5% do corpus analisado. Do ponto de vista quantitativo, é um número 

baixo e está entre os procedimentos de leitura com menor recorrência na amostra 

analisada. Do ponto de vista qualitativo, porém, chama atenção o fato de que esse nível 

de leitura ainda apareça num exame seletivo com a dimensão do Enem.  Vejamos a 

questão em que aparece:  

 

Enem 2010.1 – QUESTÃO 100 

Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem 

alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas 

décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram 

obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, 

imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, 

da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o 

passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da 

burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. 

RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas telas. 

Posigraf: 2003.  

Atualmente os artistas se apropriam de desenhos, charges, 

grafismos e até de ilustrações de livros para compor obras em que se 

misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem: 

  

Romero Brito. “Gisele e Tom”. 

https://profekarina.files.wordpress.com/2011/10/romerobrito.png
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Andy Warhol. “Michael Jackson”. 

 

Funny Filez.  “Monabean 

  

Andy Warhol.  “Marilyn Monroe”. 

https://profekarina.files.wordpress.com/2011/10/andywarhol.png
https://profekarina.files.wordpress.com/2011/10/funnyfilez.png
https://profekarina.files.wordpress.com/2011/10/andywarho2.png
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Pablo Picasso. “Retrato de Jaqueline Roque com as Mãos 

Cruzadas”. 

(MEC/INEP, 2010a, p.7) 

Como se pode observar, a questão traz em seu enunciado uma contextualização 

relativa à mudança nas formas de pensar, agir e de sentir. O enunciado, por sua vez, 

focaliza a mistura de técnicas diversas e de personagens de diferentes épocas. O escopo 

do item consiste em identificar, entre as cinco alternativas, essa última possibilidade, que 

aparece apenas na alternativa C.  Esse reconhecimento poderia, inclusive, ser feito a 

partir, apenas, da leitura do enunciado. O texto base no caso em tela pode ser dispensado 

para a identificação da resposta correta.  

Cabe destacar que, em relação aos três níveis de leitura referidos, o reconhecimento 

de informações está no primeiro nível, que é importante para os demais, porém 

empobrecedor se a leitura se mantiver apenas neste. 

A segunda capacidade apontada por Rojo (2009) -  a compreensão – é vista como 

uma capacidade complexa que engloba vários procedimentos de modo recursivo e, as 

vezes simultâneo, em sua realização, como procedimentos de ativação do conhecimento 

de mundo, de antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, de 

checagem de hipóteses, de localização ou cópia de informações, de comparação de 

informações, de generalização, de produção de inferências locais e  globais. Todos esses 

procedimentos estão relacionados ao nível implícito de leitura, portanto, as informações 

processadas nesse nível encontram-se no substrato do texto e requerem do leitor um ativo 

trabalho de recolha e interpretação dos indícios deixados no texto pelo autor, quer sejam 

indícios sociointeracionais como a polidez, preservação de face etc., quer sejam indícios 

que dizem respeito à progressão textual.  

https://profekarina.files.wordpress.com/2011/10/picasso.png
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A análise dos dados (ver tabela 3) demonstra que, nas provas de Linguagens do 

ENEM, esses procedimentos podem ser reunidos em três subgrupos, a saber: inferência, 

mobilização de conhecimentos linguísticos e leitura comparativa de textos de semioses 

diversas e da mesma semiose. 

No primeiro subgrupo, alocamos as inferências globais e locais de informação 

textual. Esse procedimento refere-se de modo geral a “descobrir pelo contexto imediato 

do texto (a frase, o período, o parágrafo) e pelo significado anteriormente já construído, 

novo significado para este termo até então desconhecido” (ROJO, op. cit., p. 79). Quando 

as descobertas (inferências) se relacionam ao sentido de uma palavra ou a uma estrutura 

desconhecida são chamadas de inferências locais. Quando se referem às ideias, 

informações ou ilações permitidas pelo texto, chamam-se globais e revelam implícitos 

textuais. Para construir sentido(s), o leitor recorre simultaneamente às pistas deixadas 

pelo autor e aos seus conhecimentos de mundo. Este procedimento de leitura é o segundo 

mais recorrente em todo o corpus, com 16 ocorrências ou 40% dos dados analisados, 

identificadas nas quatro provas estudadas. O exemplo a seguir é paradigmático quanto à 

forma como a inferência é requerida.  

 

Enem 2016.1 – QUESTÃO 100 

O hoax, como é chamado qualquer boato ou farsa na internet, 

pode espalhar vírus entre os seus contatos. Falsos sorteios de celulares 

ou frases que Clarice Lispector nunca disse são exemplos de hoax. 

Trata-se de boatos recebidos por e-mail ou compartilhados em redes 

sociais. Em geral, são mensagens dramáticas ou alarmantes que 

acompanham imagens chocantes, falam de crianças doentes ou avisam 

sobre falsos vírus. O objetivo de quem cria esse tipo de mensagem pode 

ser apenas se divertir com a brincadeira (de mau gosto), prejudicar a 

imagem de uma empresa ou espalhar uma ideologia política. 

Se o hoax for do tipo phishing  (derivado de fishing, pescaria, 

em inglês) o problema pode ser mais grave: o usuário que clicar pode 

ter seus dados pessoais ou bancários roubados por golpistas. Por isso é 

tão importante ficar alerto. 

VIMERCATE, N. Disponível em: www.techtudo.com.br. 

Acesso em: 1 maio 2013 (adaptado). 

Ao discorrer sobre os hoaxes, o texto sugere ao leitor, como 

estratégia para evitar essa ameaça, 
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A  recusar convites de jogos e brincadeiras feitos pela internet. 

B  analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas. 

C classificar os contatos presentes em suas redes sociais. 

D utilizar programas que identifiquem falsos vírus. 

E  desprezar mensagens que causem comoção. 

(MEC/INEP, 2016a, p.7) 

No caso em pauta, a questão tem como escopo a elaboração de uma inferência 

global relativa à identificação de uma informação sobre a análise da linguagem utilizada 

nas mensagens recebidas por e-mail ou nas redes sociais. Esse procedimento de leitura é 

um dos mais comuns para qualquer leitor. Sua presença na prova do ENEM não é 

exatamente uma surpresa em face da tese apresentada no documento do INEP sobre os 

fundamentos teórico-metodológicos (INEP, 2005) de que a leitura é uma 

arquicompetência. Nesse exemplo, diferentemente do anterior, o texto é de suma 

importância, a menos que o candidato tenha um conhecimento prévio sobre hoaxes  que 

poderia dispensar a leitura do mesmo.   

No segundo subgrupo de procedimentos de compreensão, reunimos os exemplos 

que envolviam a mobilização de conhecimento linguístico. Essa mobilização diz respeito 

à capacidade de o candidato resolver a questão com base em objetos de ensino (LINO DE 

ARAÚJO, 2014b) de língua tematizados na escola. A incidência desse procedimento é 

maior que o da inferência, 17 ocorrências, num total de 40, ou 42,5,5%, com o detalhe de 

que apenas alguns conhecimentos sobre a língua são requisitados, como demonstra a 

tabela a seguir:  

Tabela 4 – Discriminação dos objetos de conhecimento linguístico 

Conhecimento Linguístico 

Estrutura de gênero /textos 5 

Funções da Linguagem 4 

Variação Linguística 3 

Progressão Temática  1 

Norma Culta  1 

Formação de Palavras 1 

Tempos Verbais 1 

Diversos 1 

Total 17 

Fonte: elaborada pelas autoras.  
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Como se pode observar, os objetos de ensino focalizados mostram-se difusos e 

organizados em dois blocos. Primeiro, os objetos que ocupam as três primeiras linhas da 

tabela são os mais recorrentes, porém, apenas superficialmente abordados, como se 

poderá ver a seguir, para os quais prevalece a identificação de características. Depois, os 

objetos discriminados a partir da quarta linha são relativos ao nível textual e morfológico 

da língua. A baixa incidência de questões que tematizem os níveis de análise linguística 

também foi identificada por Almeida (2016), em cujo estudo, investigando apenas 

questões sobre conhecimento linguístico, nos anos de 2013 a 2015, os percentuais 

relativos a conhecimentos linguísticos de descrição do português são muito baixos. Na 

área de morfologia, o autor identificou apenas 4 questões que exploravam tempos verbais, 

modalização e formação de palavras; na área de Semântica, 2 questões, relacionadas a 

efeito de sentido e polissemia e nenhuma questão na área de Sintaxe. Em compensação, 

foram identificadas 6 questões de variação linguística e 8 questões que focalizavam a 

construção da textualidade, explorando a pessoa do discurso, a ambiguidade, a oralidade 

e a coesão. Os dados do autor indicam um alto percentual de questões sobre compreensão 

de texto.  

Dos objetos de ensino listados, na tabela anterior, chama atenção a alta incidência 

de questões sobre a estruturação do gênero textual, o que pode ser entendido como efeito 

do múltiplos estudos feitos sobre o tema no país, bem como sobre a transposição didática 

desses conceitos para os documentos parametrizadores do EM, a exemplo das OCNEM 

(Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), publicadas em 2006 

(BRASIL, 2006), na esteira do que já tinha sido feito nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998b). Todavia, a abordagem no ENEM 

guarda particularidades como demonstrado a seguir. 
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Enem 2009– QUESTÃO 105 

La Vie en Rose 

 

 

 

ITURRUSGARAI, A. La Vie en Rose. Folha de S.Paulo, 11 

ago. 2007.  

Os quadrinhos exemplificam que as Histórias em Quadrinhos 

constituem um gênero textual 

A em que a imagem pouco contribui para facilitar a 

interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constatado 

no primeiro quadrinho.  

B cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que 

facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho: 

“</DIV> </SPAN> <BR CLEAR = ALL> < BR> <BR> <SCRIPT>”. 

C em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a 

sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no 

último quadrinho. 

D que possui em seu texto escrito características próximas a 

uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo 

quadrinho. 

E que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa 

com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser 

percebido no segundo quadrinho. 

(MEC/INEP 2009, p.7)  
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A questão acima apresenta um gênero bastante recorrente na escola e nos livros 

didáticos de um modo geral. Quanto à exploração das características constitutivas do 

mesmo, a abordagem restringe-se à identificação das características do texto escrito que 

o aproximam do texto oral face a face, conforme a alternativa D. As demais alternativas 

contêm, todas elas, características desse gênero que estão negadas e que podem ser 

excluídas tanto pelas pistas do texto quanto pela experiência de leitura do candidato em 

face da presença desse gênero na cultura brasileira. No caso em pauta, a questão prendeu-

se à relação fala X escrita, tema outras vezes abordado nas questões sobre variação 

linguística. Aspectos como espessura das letras e posicionamento dos balões, tal como 

indicado nas alternativas C e E, respectivamente, são constitutivos do gênero e demandam 

um conhecimento específico, no sentido de que reconhecê-los significa lê-los com 

propriedade; leitura, esta, mais próxima de um perfil de egressos do ensino médio que 

buscam o superior. Assim como nesta questão, o foco na identificação de características 

superficiais do gênero é o padrão identificado nas demais questões do corpus analisado, 

que obteve um índice de recorrência considerável, 12,5%, o que corresponde a 5 questões 

de um total de 40. Em outras palavras, ecos das teorias de gênero discursivo/textual, 

apresentados à educação brasileira, com os PCNs de Ensino Fundamental (BRASIL, 

1998b), chegaram ao Enem, mas numa versão presa ao reconhecimento de características 

superficiais.  

Quanto às questões de variação linguística, estas devem figurar no Enem pelas 

mesmas razões que as de gênero. São estudos com significativa produção com foco na 

transposição e estão vinculados à concepção de língua como interação, que permeia os 

documentos parametrizadores inspirados nos PCN de Ensino Fundamental.  A presença 

de questões sobre funções da linguagem, todavia, não pode ser explicada por este mesmo 

argumento. Sua presença parece estar relacionada à concepção de leitura e de leitor que 

emana do Enem, conforme corroborado mais adiante na conclusão: um leitor decifrador.  

Na abordagem das questões sobre conhecimento linguístico, envolvendo os 

demais objetos, foram identificados dois focos: uma abordagem de múltiplos níveis do 

conhecimento linguístico e uma abordagem de um único nível do conhecimento 

linguístico. Vejamos os exemplos a seguir:  
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Enem 2009.1 – QUESTÃO 96 

 

BRASIL. Ministério da Saúde, 2009 (adaptado). 

 

Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão 

do leitor à campanha institucional incluem 

A o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos 

expressivos. 

B o uso de orações subordinadas condicionais e temporais. 

C o emprego de pronomes como “você” e “sua” e o uso do 

imperativo. 

D a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. 

E o fornecimento de número de telefone gratuito para contato. 

  (MEC/INEP, 2009, p.4)  

   Enem 2015.1 – QUESTÃO 101 

 
Disponível em: www.behance.net. Acesso em: 21 fev. 2013 (adaptado). 
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A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço 

anunciado, funcionando como estratégia de 

persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O 

recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o 

emprego 

A do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no 

processo. 

B de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 

C das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. 

D da expressão intensificadora “menos do que”,  associada à 

qualidade. 

E da locução “do mundo” associada a “melhor”, que 

quantifica a ação. 

(MEC/INEP 2015a, p.8) 

 

Como se pode constatar, cotejando os dois exemplos acima, temos, em 4, uma 

abordagem relativa a múltiplos níveis do conhecimento linguístico, uma vez que oito 

objetos são apresentados como possíveis respostas para a questão indireta “Quais são os 

principais recursos utilizados para a adesão e envolvimento do leitor na campanha 

institucional (sobre a gripe Influenza)?” Considerando que o enunciado indica que mais 

de um recurso (principais recursos) é mobilizado para a dupla finalidade (adesão e 

envolvimento), o candidato já exclui a alternativa E, que apresenta apenas uma 

informação – número de telefone. Feito isto, depara-se com uma análise que envolve, por 

ordem, reconhecimento de elementos de progressão textual (enumeração) e formatação 

textual (títulos expressivos); reconhecimento de elementos sintáticos, como orações 

subordinadas condicionais e temporais; identificação de emprego de pronome pessoais 

(você como pronome pessoal do caso reto) e possessivos e uso de tempos verbais 

(imperativo); e emprego estilístico de figuras de linguagem.  Essa análise envolve, 

portanto, vários níveis do conhecimento linguístico, como o textual, opções A e D, o 

sintático, opção B, e o morfológico, opção C, que é a alternativa correta.  

Esse exemplo, em especial, guarda uma particularidade, dado que pode ser, por 

um lado, tomado como uma questão simples, pois os índices apontados na alternativa C 

são facilmente identificados. Por outro lado, pode ser tomada também como uma questão 

inespecífica sobre conhecimento linguístico, dado que há objetos não plausíveis para o 

texto em questão, como os apresentados na alternativa D, e objetos que podem ser 
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relacionados a diferentes gêneros/textos, como os indicados na alternativa A. Assim, as 

opções reduzem-se a B e C, e os índices no texto confirmam esta última opção.  

No outro exemplo, 5, temos uma abordagem que envolve níveis de descrição 

linguística e leitura de imagens. O escopo é a identificação do recurso verbal que confirme 

a rapidez do serviço anunciado. A parte do desenho que remete a uma passagem rápida 

(as duas nuvens vazadas ao meio com dois traços entre elas), bastante comum em histórias 

em quadrinhos e desenhos animados, reforça o slogan enunciado no alto do cartaz – cópia 

rápida fácil – que, por sua vez, é corroborada pela imagem das máquinas copiadoras 

embaixo, à direita. Na parte expositiva do cartaz, embaixo, à esquerda, é ressaltada a 

qualidade da impressão, e não a velocidade com que esta pode ser feita. Desses dados 

todos, o foco do enunciado recai sobre a relação entre o presente do indicativo com valor 

de futuro, na locução verbal – vai ser –,  e o pretérito perfeito do verbo ir – foi – que, no 

enunciado apresentado, conjugados à situação de enunciação de um produto de dada 

empresa, passam a ideia de que a cópia anunciada é não apenas rápida, mas também 

eficiente. A alternativa C é, portanto, correta.  Diferentemente do exemplo anterior, neste, 

as alternativas descrevem apenas recursos do nível morfológico da língua relacionados 

ao enunciado e à situação de enunciação. Neste caso, a “análise” do candidato é facilitada 

pelo fato de que pode focalizar a atenção em apenas um nível de descrição linguística. 

Considerando que o tempo médio para a resolução de uma questão é de aproximadamente 

3 minutos, essa concentração em um nível parece favorecer o processo de resolução.  

É importante destacar que essa abordagem sobre conhecimento linguístico indicia 

uma profunda limitação em relação ao que é requerido de um candidato egresso do EM 

num exame seletivo para o ensino superior. 

Dando continuidade à descrição dos procedimentos de leitura do nível 

compreensão, passamos à apresentação do terceiro subgrupo. Neste, agrupamos dois 

procedimentos de leitura relativos à comparação: a leitura de textos de semioses diversas, 

como os que apresentam imagens, telas, quadrinhos, charges, tabelas e gráficos, e a leitura 

comparativa de textos da mesma semiose, como textos verbais ou multimodais. No 

corpus analisado, apenas textos verbais apareceram para comparação. Foram 

identificadas 4 questões que requerem esse procedimento ou 10% dos dados analisados.  

Vejamos os exemplos a seguir.  
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Enem 2010.1 – QUESTÃO 132 

 

Segundo pesquisas recentes, é irrelevante a diferença entre 

sexos para se avaliar a inteligência. Com relação às tendências para 

áreas do conhecimento, por sexo, levando em conta a matrícula em 

cursos universitários brasileiros, as informações do gráfico a seguir 

asseguram que 

A os homens estão matriculados em menor proporção em 

cursos de Matemática que em Medicina por lidarem melhor com 

pessoas.  

B  as mulheres estão matriculadas em maior percentual em 

cursos que exigem capacidade de compreensão dos seres humanos.  

C  as mulheres estão matriculadas em percentual maior em 

Física que em Mineração por tenderem a trabalhar melhor com 

abstrações.  

D os homens e as mulheres estão matriculados na mesma 

proporção em cursos que exigem habilidades semelhantes na mesma 

área.  

E  as mulheres estão matriculadas em menor número em 

Psicologia por sua habilidade de lidarem melhor com coisas que com 

sujeitos. 

(MEC/INEP, 2010 a, p.18) 

Enem 2015 – QUESTÃO 135 

TEXTO I 
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FREUD, L. Francis Wyndham. Óleo sobre tela, 64 x 52 cm. 

Coleção pessoal, 1993. 

TEXTO II 

Lucian Freud é, como ele próprio gosta de relembrar às pessoas, 

um biólogo. Mais propriamente, tem querido registrar verdades muito 

específicas sobre como é tomar posse deste determinado corpo nesta 

situação particular, neste específico espaço de tempo. 

(Fonte:MEE, S. Freud. Köln: Taschen, 2010.) 

Considerando a intencionalidade do artista, mencionada no 

Texto II, e a ruptura da arte no século XX com o parâmetro acadêmico, 

a obra apresentada trata do(a) 

A exaltação da figura masculina. 

B descrição precisa e idealizada da forma. 

C arranjo simétrico e proporcional dos elementos. 

D representação do padrão do belo contemporâneo. 

E fidelidade à forma realista isenta do ideal de perfeição.  

         (MEC/INEP, 2015a , p.18) 

 

No primeiro desses dois últimos exemplos, Enem 2010.1, questão 131, temos a 

leitura de um gráfico, a partir do qual várias informações sobre escolhas de homens e 

mulheres podem ser recolhidas. A inferência prevista como resposta correta, alternativa 

B, pode ser inferida a partir da leitura dos dados expressos no lado esquerdo do gráfico. 
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Nesse caso, é requerida a habilidade de leitura de coordenadas e porcentagem, 

associando-as, no caso específico, às ilações apresentadas nas alternativas.  Esse tipo de 

leitura de múltiplas semioses fica bastante prejudicada nas provas do ENEM por serem 

ainda impressas em preto e branco, o que empobrece significativamente a leitura de 

imagens, em cuja gênese a multiplicidade de cores é usada para expressão de significados 

e destaques.  

No segundo desses dois últimos exemplos, temos a reprodução de uma tela e um 

texto sobre a personagem nela retratada, ou seja, temos textos de semioses diferentes 

postos para comparação a partir do enunciado da questão cujo escopo recai sobre a 

interpretação da expressão plástica apresentada na tela de Lucian Freud, no texto I, para 

a qual as pistas dadas no texto II levam à alternativa correta (E).  Temos, assim, a inter-

relação de informação entre textos de semioses diversas.  

Quanto à leitura de textos da mesma semiose, observamos nos dados exemplos 

como o que segue:  

 

Enem 2009- QUESTÃO 108 

Textos para as questões 107 e 108 

Texto I 

É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o 

plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e 

remédios, além de eletrodomésticos, automóveis etc. Esse uso ocorre 

devido à sua atoxicidade e à inércia, isto é: quando em contato com 

outras substâncias, o plástico não as contamina; ao contrário, protege o 

produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos 

plásticos em larga escala: são leves, quase não alteram o peso do 

material embalado, e são 100% recicláveis, fato que, infelizmente, não 

é aproveitado, visto que, em todo o mundo, a percentagem de plástico 

reciclado, quando comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. 

Revista Mãe Terra. Minuano, ano I, n. 6 (adaptado). 

Texto II 

Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas 

entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no 

estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por 

sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os 

consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. 
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Veja, 8 jul. 2009. Fragmentos de texto publicitário do Instituto 

Akatu pelo Consumo Consciente. 

Na comparação dos textos, observa-se que 

A o texto I apresenta um alerta a respeito do efeito da 

reciclagem de materiais plásticos; o texto II justifica o uso desse 

material reciclado. 

B o texto I tem como objetivo precípuo apresentar a 

versatilidade e as vantagens do uso do plástico na contemporaneidade; 

o texto II objetiva alertar os consumidores sobre os problemas 

ambientais decorrentes de embalagens plásticas não recicladas. 

C o texto I expõe vantagens, sem qualquer ressalva, do uso do 

plástico; o texto II busca convencer o leitor a evitar o uso de embalagens 

plásticas. 

D o texto I ilustra o posicionamento de fabricantes de 

embalagens plásticas, mostrando por que elas devem ser usadas; o texto 

II ilustra o posicionamento de consumidores comuns, que buscam 

praticidade e  conforto. 

E o texto I apresenta um alerta a respeito da possibilidade de 

contaminação de produtos orgânicos e industrializados decorrente do 

uso de plástico em suas embalagens; o texto II apresenta vantagens do 

consumo de sacolas plásticas: leves, descartáveis e gratuitas. 

(MEC/INEP, 2009, p.8) 

 

Na questão acima, o foco recai sobre a comparação entre os objetivos dos dois 

textos com a mesma temática – os usos do plástico e os problemas ambientais que causa.  

Em síntese, temos um procedimento de inferência que se torna mais complexo porque 

caberá ao candidato julgar as dez variáveis apresentadas, optando por uma dupla. 

Diferentemente da questão exposta no exemplo 4, nenhuma alternativa pode ser 

inicialmente desprezada, dado que todas apresentam objetivos para os dois textos. Há, 

evidentemente, em cada alternativa, pistas que falseiam a inferência, porém, observa-se 

na alternativa B, a correta, que o adjetivo precípuo para definir o objetivo do texto I 

parecer ser um atrativo para a confirmação da resposta correta.  

Sobre este procedimento, em especial, cabe dizer ainda que a confirmação de 

informação, a partir da comparação de textos de semioses diferentes, bem como entre 

textos da mesma semiose, pode ser relacionada à afirmativa de Rojo (2009) sobre a 

capacidade de julgar a relevância das informações que deverão ser selecionadas, pois essa 
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envolve  a comparação entre informações apresentadas em um mesmo texto, bem como 

a comparação entre  informações vindas de outros textos, ainda a comparação entre as do 

texto e aquelas que fazem parte do conhecimento de mundo do leitor.  Durante esse 

procedimento, os nexos intertextuais e interdiscursivos são atados ou reconhecidos.  De 

acordo com a autora (op. cit.), ler um texto é colocá-lo em relação com outros textos e 

outros discursos já existentes e conhecidos que tratam dos mesmos temas, mesmos estilos, 

ou dos mesmos conteúdos. Isto vale também para a leitura de textos de semioses 

diferentes ou multimodais, que não fogem, em seu processamento, de tudo o que tem sido 

descrito para a leitura de textos impressos.  

Assim, sumarizando a análise desse tópico, vimos que a dimensão da 

compreensão da capacidade leitura no Enem se mostra através dos procedimentos que 

mobilizam inferências, mobilização de conhecimento linguístico para a compreensão de 

um dado enunciado e leitura comparativa. Quanto ao nível de leitura, essa capacidade e 

os procedimentos a ela vinculados realizam-se no nível intermediário de leitura, ou 

implícito, no qual o leitor não está preocupado com os mecanismos de construção textual 

ou com as pistas discursivas sobre as quais ele articulará a capacidade de apreciação e 

réplica, que é a terceira capacidade de leitura apresentada por Rojo (2009), da qual não 

foram identificados dados no corpus analisado.  

Isto posto, cabe relacionar as capacidades de leitura à noção de competências.  

Conforme defendemos no tópico anterior, entendemos competência como conceito que 

se volta para o saber fazer, mas que é forjado, necessariamente, na inter-relação entre 

conhecimentos conceituais, procedimentais, atitudinais, coletados e sistematizados na 

interação que o sujeito constrói pela sua participação na escola, no grupo social de origem 

e em outros grupos sociais. Relacionando as categorias e os procedimentos de 

organização dos dados com esse conceito, prevalece a leitura como uma competência 

complexa regulada por conhecimentos conceituais, na medida em que o levantamento 

quantitativo indica que mobilização de conhecimento linguístico e a produção de 

inferências são os procedimento mais recorrentes, 42,5% e 40% respectivamente, do total 

de questões analisadas (40). 

Acentua essa característica o fato de as questões serem em sua grande maioria 

organizadas em função de um único texto, do qual se extrai uma única informação ou se 

analisa um único elemento linguístico, numa clara descartabilidade das  possibilidades 

interpretativas e analíticas de qualquer texto/gênero. Esse foco na “extração” e na 

“identificação” revela indícios claros de que leitura na prova de Linguagens parece estar 
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mais próxima da concepção de uma atividade cognitiva, na qual o leitor é visto como 

decifrador de informações. Essa conclusão é ratificada pelo fato de as questões que 

focalizam textos de semioses diversas aparecerem numa incidência muito baixa, apenas 

10% dos dados analisados, ou seja, de modo surpreendente a leitura na prova de 

linguagem é requisitada preferencialmente em textos verbais. Nesse sentido, portanto, 

revela-se uma concepção tradicional de leitura, de seus suportes e da abordagem do papel 

dos elementos linguísticos na constituição de textos verbais.  

Com isso, das cinco competências gerais do ENEM, analisadas no tópico anterior, 

a prova de Linguagens, nas quatro versões analisadas,  parece se filiar à competência II –  

Compreender fenômenos (CF) – na sua vertente aplicacionista, uma vez que os 

conhecimentos escolares sobre leitura e língua são requisitados. Assim, as provas 

parecem não focalizar de modo sistemático a competência I – Dominar Linguagens – já 

que foram identificadas questões em número significativo sobre outras formas de 

linguagens diferentes da verbal.  A ênfase recai sobre o reconhecimento de características 

da estruturação textual, da variação linguística e das funções da linguagem, temas 

importantes, sim, porém, a recorrência com que aparecem num exame com função 

seletiva para ensino superior deve ser repensada. As conclusões do trabalho de Almeida 

(2016) corroboram essas observações. 

 Dentre as cinco competências gerais, o maior distanciamento se dá em relação à 

competência IV – Construir Argumentação –, tanto porque não há dado relativo à 

construção, já que se trata de prova objetiva, quanto porque nenhuma argumentação foi 

posta para análise na amostra estudada. Logo, apenas a prova de redação avalia esta 

competência, assim como apenas esta prova avalia a competência V – Elaborar Propostas.   

 

Considerações Finais 

 

O percurso que realizamos neste capítulo, examinando primeiro a noção de 

competência, relacionando-a às cinco competências gerais do ENEM, e depois, estudando 

a leitura como uma atividade complexa regulada por procedimentos vinculados a dois 

níveis de leitura – decodificação e compreensão (não identificamos o terceiro e mais 

profundo nível que é o de apreciação e réplica) –  nos leva a questionar a noção de 

arquicompetência dada à leitura em documento do INEP (INEP, 2005), uma vez que tanto 

o terceiro nível de leitura não foi identificado entre as questões analisadas, quanto por 

termos verificado que, das cinco competências gerais, apenas a segunda aparece nos 
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dados. Isto nos parece restringir sobremaneira a competência leitora e oferecer um danoso 

efeito retroativo para o ensino médio (SCARAMUCCI, 2004), a partir do qual pode se 

passar a entender a leitura como identificação de informações.  

Assim como a competência comunicativa, a leitura tem iniludivelmente associada 

a si uma dimensão estratégica e valorativa, sem a qual é uma capacidade decodificadora, 

apenas.  Nas provas do ENEM, todavia, essa dimensão valorativa não aparece, o que torna 

a leitura exigida de nível intermediário e isto parece limitador, levando-se em 

consideração a finalidade seletiva de exame para ingresso no ensino superior consolidada 

a partir de 2009.   

Nossa experiência com o ensino de língua e de literatura no ensino médio, bem 

como com a formação de professores para atuar nesse nível de ensino, aponta-nos a 

importância de um exame nacional que afira a qualidade da educação ofertada nas redes 

pública e particular, assim como reafirma a importância de um exame nacional de seleção 

para o ensino superior, notadamente nas instituições públicas. Porém, essa mesma 

experiência aliada à análise apresentada neste capítulo indica que a prova de Linguagens 

do ENEM precisa problematizar a(s) língua(gens) e aferir a leitura,  senão em suas 

múltiplas manifestações, pelo menos num nível de complexidade que supere a mera 

compreensão. 

Por fim, conforme defendemos em outra publicação (LINO DE ARAÚJO et al, 

2017), qualquer modificação eficaz no ensino médio produz resultados positivos e rápidos 

tanto no ensino superior quanto no fundamental. Considerando que o ENEM permanece 

como uma política pública, aguardamos modificações significativas que tornem a leitura, 

de fato, arquicompetência em sua complexidade cognitiva e multiplicidade de práticas. 

Esperamos com este capítulo contribuir para isso.  
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CAPÍTULO 2 

 

A ABORDAGEM DA LITERATURA NO EXAME 

NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Gabriela Fernanda Cé Luft 

Luís Augusto Fischer 

 

 

Desde a década de 1970, respondendo a um forte aumento do número de formados 

no Ensino Médio, o vestibular, prova de seleção para ingresso, transformou-se em critério 

informal de avaliação não apenas dos alunos, mas também das escolas, as quais passaram 

a adotar, em seus programas de ensino, os conteúdos cobrados no exame. 

A partir da segunda década do século XXI, assistimos à substituição dos 

tradicionais vestibulares por um vestibular único, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), de caráter nacional e, consequentemente, de abrangência consideravelmente 

maior, que tem repercutido amplamente nos níveis de ensino anteriores à universidade e 

ditado mudanças curriculares sobretudo para o Ensino Médio. Neste “Novo Enem”, a 

Literatura foi incluída na área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, juntamente 

à Língua Portuguesa, à Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), à Artes, à 

Educação Física e a Tecnologias da Informação e da Comunicação.  

Desde o anúncio da reformulação da prova, as inscrições para o exame têm 

crescido ano após ano. Na medida em que cada vez mais as instituições de ensino superior 

têm substituído seus tradicionais processos seletivos pelo Enem, a tendência é de que ele 

se constitua como o novo paradigma a determinar os conteúdos a serem desenvolvidos 

no Ensino Médio, os quais, já em muitas escolas, traduzem-se unicamente na Matriz de 

Referência do exame. Assim como o vestibular unificado instaurado na década de 1970 

impactou diretamente os programas de ensino nas escolas médias, o Enem tende a gerar 

semelhante reflexo, induzindo, pois, a reformulação de currículos em todo o Brasil. 

  



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 63 
 

1. Literatura: os números do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

 

Na tentativa de identificar que sinais e/ou orientações o novo Enem transmite ao 

Ensino Médio, procedemos a uma investigação das questões de Literatura presentes nas 

edições da prova ocorridas a partir de 2009, ano de reformulação do exame. Analisamos, 

assim, as provas realizadas entre 2009 e 2016 – incluindo as segundas aplicações de 2010, 

2015 e 2016 (doravante 2010.2, 2015.2 e 2016.2). Apresentamos, pois, os números a que 

chegamos: 

Evolução numérica das questões de Literatura: entre 2009 e 2016, foram 11 as 

provas elaboradas, totalizando 1.980 questões. Destas, 159 envolvem Literatura, o que 

corresponde a 8% do total. O gráfico a seguir melhor transparece a evolução anual do 

número de questões:  

 

Figura 1 – Quantidade de questões de Literatura nas provas do Enem (2009 a 

2016) 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Categorias das questões de Literatura: eliminadas, na estrutura do exame, as 

barreiras entre as usuais disciplinas presentes no Ensino Médio, a filosofia do Enem 

propaga o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. A fim de verificar, na prática, 

quais os campos com que a Literatura mais se relaciona, agrupamos as 159 questões 

encontradas em quatro categorias: questões de Literatura stricto sensu (envolvem história 

da Literatura, análise formal e/ou interpretação do texto literário, identificação de figuras 

de linguagem, etc., ou seja, trata-se de questões normalmente encontradas em provas de 
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Literatura de vestibulares tradicionais), questões de Literatura e Língua, questões de 

Literatura e Humanidades e questões de Literatura e Artes. Estabelecida a categorização, 

chegamos aos seguintes números: 

 

Figura 2 – Categorias das questões de Literatura do Enem (2009 a 2016) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Se 60% correspondem a questões de Literatura stricto sensu, isso significa que, 

nas 40% restantes – ou seja, em quase metade das perguntas –, os textos literários são 

utilizados como pretexto para questões linguísticas, artísticas e/ou históricas, ou seja, 

adquirem caráter secundário, podendo ser facilmente substituídos por outros textos.  

Períodos literários mais recorrentes: para realizar o levantamento dos períodos 

literários a que estão vinculados os textos, consideramos fragmentos de romances, contos, 

crônicas, poemas e textos dramáticos. Podemos mais bem visualizar a primazia do 

Modernismo e da prosa e da poesia contemporâneas frente a períodos anteriores a 1900 

por meio do seguinte gráfico:  
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Figura 3 – Períodos literários mais recorrentes nas questões de Literatura do 

Enem (2009 a 2016) 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Autores mais recorrentes: nas 159 questões de Literatura, considerando-se 

romancistas, poetas, cronistas, contistas, cancionistas, dramaturgos e críticos literários, 

há a ocorrência, entre 2009 e 2016, de 111 autores distintos. No gráfico abaixo, listamos 

os autores com três ou mais ocorrências: 
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Figura 4 – Autores mais recorrentes nas questões de Literatura das provas do 

Enem (2009 a 2016) 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Considerada a totalidade do grupo, ou seja, os 111 autores, chegamos ao seguinte 

agrupamento: 
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Figura 5 – O cânone do Enem (2009 a 2016) 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Gêneros predominantes: os dados relativos aos autores mais recorrentes vão ao 

encontro dos gêneros que identificamos como predominantes, dado que poemas e letras 

de canção, somados, correspondem a 43% das questões de Literatura, enquanto romances, 

contos e crônicas somam, juntos, 41%, o que revela um peso consideravelmente maior 

para os gêneros líricos em comparação aos narrativos.  
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Figura 6 – Gêneros nas questões de Literatura do Enem (2009 a 2016) 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
  

A predominância do gênero lírico, cremos, não é gratuita, e ensaiamos uma 

hipótese para tamanha vantagem: como o programa do exame não prevê a indicação de 

leituras prévias aos candidatos, a verificação de conhecimentos relativos a romances, por 

exemplo, é dificultada. Logo, opta-se por textos curtos, que, justamente por sua extensão 

reduzida, não exigem leituras anteriores, podendo ser lidos na íntegra no momento de 

resolução das questões. 

Número de questões que prescindem do ensino de Literatura: investigamos quais 

questões de Literatura prescindem de seu ensino, ou seja, quais podem ser respondidas 

sem que o aluno tenha assistido a uma única aula de Literatura na vida.  
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Tabela 1 – Número de questões de Literatura do Enem que prescindem do ensino 

da disciplina (2009 a 2016) 

Ano da prova do 

Enem 

Número de questões 

que prescindem do 

ensino de 

Literatura 

Total de questões 

que abordam 

Literatura 

Porcentagem  

2009 12  19    63% 

2010.1 7  10  70% 

2010.2 8  12 66% 

2011 4  10  40% 

2012 18  22 82% 

2013 9  13 69% 

2014 10  17 59% 

2015.1 12  16 75% 

2015.2 10  12 83% 

2016.1 9  16 56% 

2016.2 10  12 83% 

TOTAL 109  159 69% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

É aqui que reside o dado mais alarmante de nossa pesquisa: as aulas de Literatura 

são dispensáveis para se responder cerca de 69% das questões, as quais, em sua maioria, 

exigem do aluno apenas a interpretação direta de um texto, geralmente um poema; nada 

de relações históricas entre autores ou períodos literários, de contextos estéticos, de traços 

de teoria literária, enfim, de muitos dos conteúdos arrolados na Matriz de Referência do 

exame. 

Como exemplo, trazemos à tona duas questões, ambas da segunda aplicação do 

exame no ano de 2016: na primeira (questão 130), um texto de Vinícius de Moraes suscita 

uma reflexão sobre o nacionalismo vigente nos períodos romântico e modernista; na 

segunda (questão 104), um excerto de uma crônica de Martha Medeiros é utilizado para 

a identificação de elementos coesivos, ou seja, trata-se de uma questão em que o texto 

literário é utilizado como pretexto para fins gramaticais. 

 

Enem 2016.2 – QUESTÃO 121 

                        Do amor à pátria 

São doces os caminhos que levam de volta à pátria. Não à pátria 

amada de verdes mares bravios, a mirar em berço esplêndido o esplendor do 

Cruzeiro do Sul; mas a 
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uma outra, mais íntima, pacífica e habitual – uma cuja  terra se 

comeu em criança, uma onde se foi menino ansioso por crescer, uma onde se 

cresceu em sofrimentos 

e esperanças plantando corações, amores e filhos ao sabor das 

estações. 

MORAES, V. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987. 

O nacionalismo constitui tema recorrente na literatura romântica e 

na modernista. No trecho, a representação da pátria ganha contornos 

peculiares porque 

A) o amor àquilo que a pátria oferece é grandioso e eloquente. 

B) os elementos valorizados são intimistas e de dimensão subjetiva. 

C) o olhar sobre a pátria é ingênuo e comprometido pela inércia. 

D) o patriotismo literário tradicional é subvertido e motivo de ironia. 

E) a natureza é determinante na percepção do valor da pátria. 

(MEC/INEP, 2016b, p.13) 

 

Enem 2016.2 – QUESTÃO 111 

                               Apesar de 

Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por 

causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil: gentileza, bom 

humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que 

conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos 

nos primeiros dias e só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e 

revelando-se no dia a dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e 

doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios 

funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que 

passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão 

demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e 

que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro, e agora? Agora, 

convoquem o amor para resolver essa encrenca. 

MEDEIROS, M. Revista O Globo, n. 790, 12 jun. 2011 (adaptado). 

Há elementos de coesão textual que retoma informações no texto e 

outros que as antecipam. Nos trechos, o elemento de coesão sublinhado que 

antecipa uma informação do texto é 

A) “Gostar daquilo que é gostável é fácil [...]”. 

B) “[...] tudo isso a gente tem em estoque [...]”. 

C) “[...] na hora em que conhece uma pessoa [...]”. 

D) “[...] resolve conquistá-la.” 

E) “[...] para resolver essa encrenca.” 

(MEC/INEP, 2016b, p.10)   
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2. Das consequências do Enem para o ensino de Literatura 

 

A partir dos conteúdos e orientações arrolados na Matriz de Referência do Enem, 

muitas escolas de Ensino Médio elaboram os seus programas em tópicos mais específicos, 

espelhando-se, principalmente, em questões de provas de edições anteriores. Como o 

Ensino Médio costuma se moldar às demandas dos processos seletivos de ingresso às 

universidades – basta lembrar que o novo formato assumido pelo Enem, entre seus 

objetivos, visa induzir à reestruturação de currículos no nível médio –, as consequências 

do panorama que apresentamos até aqui tendem a ser preocupantes.  

 

2.1 O texto literário negligenciado em sua especificidade: a primazia da leitura 

funcional em detrimento da leitura cultural 

 

Para melhor explicitarmos a filosofia que rege grande parte das questões do “Novo 

Enem”, que passou a vigorar a partir da reformulação sofrida pelo Exame em 2009, 

retomaremos, a partir de Assumção (2013), dois conceitos fundamentais: o de leitura 

cultural e o de leitura funcional. Enquanto o texto literário não possui uma função pré-

estabelecida, ou seja, é avesso ao pragmatismo, o texto funcional é essencialmente 

utilitário. Na leitura pragmática e utilitária realizada pelo homem-massa, o leitor é apenas 

um decifrador de signos, seja no teclado do telefone, seja no trânsito, seja em frente ao 

micro-ondas, com respeito a fins cada vez mais restritos, instrumentais. O livro, tido como 

“instrumento por excelência do indivíduo ilustrado burguês, perde lugar para a 

informação em fragmentos, instantânea e quente do século XXI” (ASSUMÇÃO, 2013, 

p. 26).  

Aplicando os conceitos sintetizados por Assumção às questões de Literatura 

propostas pelo exame a partir de 2009, constatamos que elas são essencialmente 

funcionais, ou seja, pouca atenção dão à tradição literária culta, privilegiando uma 

abordagem que avalia a destreza da leitura operacional. Em nome do combate à dicotomia 

Língua/Literatura, anulam a diferença ontológica entre ambas: apenas o aspecto funcional 

da língua é documentado, traduzido na capacidade de se decodificar eficazmente o sentido 

de múltiplos textos escritos, e não de se compreender e analisar a sua dimensão estética. 

As questões, muitas vezes, bastam-se na leitura direta de textos, insistindo na 

vertente da linguagem, e não na da cultura veiculada por intermédio da Literatura, ou seja, 

prestigia-se mais a Literatura enquanto leitura do que a Literatura enquanto aprendizagem 
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cultural. A primeira vertente – utilizada com maior frequência no exame – é mais simples, 

pois pressupõe somente a leitura direta de um texto, seja ele uma canção, seja ele um 

conto, seja ele um poema. Pensar a Literatura como cultura, no entanto, é uma atividade 

mais complexa, uma vez que implica a análise de um texto por aspectos históricos e pelo 

enredo, por exemplo. Privilegiando a Literatura unicamente como leitura, perde-se muito 

do vasto patrimônio cultural letrado existente e ao qual todos devem ter acesso.  

Para Colomer, a questão mantém relação direta com a “[…] mudança das funções 

sociais da Literatura durante a segunda metade do século XX e o da redução de seu espaço 

escolar em função da leitura ‘funcional’, do ensino da língua e das demais matérias do 

currículo” (COLOMER, 2007, p.104). Contudo, ainda de acordo com a pesquisadora 

espanhola, “[…] é possível afirmar que a restrição escolar da Literatura não parece ter 

sido benéfica para a formação linguística dos alunos” (COLOMER, 2007, p.36). 

De uma maneira geral, as provas do exame não fogem ao pragmatismo da língua 

e não dão conta do que é essencialmente literário. Ao negligenciar a Literatura em sua 

especificidade, o Enem põe em risco aquilo que é mais caro à disciplina, a autonomia dos 

textos literários, os quais são utilizados sobretudo como pontos de partida para análises 

linguísticas ou para a verificação de conhecimentos relativos a outras áreas. O peso 

excessivo dado à estilística – uma das possibilidades para análise do texto literário, mas 

não um meio exclusivo – reduz, e muito, o aproveitamento do conhecimento, uma vez 

que as discussões tendem a voltar-se mais para a língua e seus recursos expressivos do 

que para a Literatura propriamente dita. Cabe ressaltar que a única competência do Novo 

Enem ligada à Literatura é a competência número 5, em que se destacam, justamente, a 

análise, a interpretação e a aplicação dos recursos expressivos das linguagens. Nas 

palavras de Lígia Regina Calado de Medeiros, 

 

A literatura quase sempre é utilizada na avaliação “a serviço” de 

outros conhecimentos, quais sejam: estudo da língua, da linguagem, do lúdico, 

de outras artes, tudo, menos o objeto pelo que apresenta de aspectos literários. 

[…] é sob o risco, ainda, de comprometimento da autonomia que a literatura 

figura em tão referenciada avaliação. (MEDEIROS, 2012, p. 1) 

 

Como exemplo, vejamos a seguinte questão, presente na prova aplicada no ano de 

2012, na qual um texto de Manoel de Barros é pretexto para reflexões de ordem 

unicamente linguística: 
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Enem 2012 - QUESTÃO 117  

Cabeludinho 

Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos 

amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela 

disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava 

de ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está 

fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela 

falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição 

deslocada podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu 

acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode 

ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino 

gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas 

aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. 

Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com 

elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode 

mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas 

entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a 

cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. 

Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do 

vaqueiro.  

BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.  

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes 

possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos 

podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, 

“disilimina esse” e “eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor 

destaca  

os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto.  

a importância de certos fenômenos gramaticais para o 

conhecimento da língua portuguesa.  

a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades 

linguísticas.  

o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as 

suas férias.  

a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos 

coloquiais da linguagem. 

(MEC/INEP, 2012, p.12) 
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Assim, para a avaliação de uma mesma habilidade, tanto serve um texto literário, 

a capa de uma revista ou uma placa de trânsito. Um poema de Drummond ou um conto 

de Machado, por exemplo, são equiparados a uma reportagem de jornal ou a um anúncio 

publicitário. Contudo, conforme o crítico argentino Mempo Giardinelli, que há anos tem 

se dedicado ao fomento do livro e da leitura,  

 

Nas últimas décadas, quando começaram a circular certas modas 

pedagógicas, também se produziu uma espécie de carnaval de leituras. […] De 

repente, lentamente, tudo foi validado, se viveu uma descomedida invasão de 

títulos e autores, […], e até se celebrou uma evidente e festejada desordem nas 

leituras porque – se dizia – “o que importa é ler” e então era melhor que cada 

um lesse e deixasse ler o que quisesse. “Tanto faz o que as pessoas leiam, desde 

que leiam”, parecia ser a senha. Mas essa “liberdade” nas escolas foi uma 

miragem. A ordem tradicional […] se abriu a uma diversidade desordenada e 

caótica que, a julgar pelos resultados, não serviu para grande coisa. 

(GIARDINELLI, 2010, p. 99) 

 

Para Zilberman, “[…] não se formam leitores quando a Literatura é […] 

miniaturizada na condição de texto ou diluída em generalidades pouco esclarecedoras” 

(ZILBERMAN, 2009, p. 18). Isso não significa que defendemos a aula de Literatura que 

se contenta em fazer sua parte pautada unicamente pelo enciclopedismo, pelo acúmulo 

gratuito de conhecimentos; nem queremos restaurar uma suposta idade de ouro, dos 

tempos anteriores a 1970, em que escassos alunos eram adestrados apenas na tradição 

classicizante, largamente conservadora. Da mesma forma, não nos interessa resgatar 

certas provas de vestibulares, muitas consolidadas há décadas, que obrigam adolescentes 

a percorrer, entender e decorar, em três anos, uma massa colossal de informações, com 

prejuízo evidente da vivência artística, para não falar de outras lamentáveis privações. 

Porém, também não estamos de acordo com a ideia de que basta ler qualquer texto para 

ser leitor, como parece preconizar a ideologia ora dominante, segundo a qual o livro e a 

tradição literária em sentido estrito não devem ser mais valorizados do que a leitura de 

cartazes de rua, de revistas, de enciclopédias, de blogs, de bulas de remédio e de panfletos 

políticos, por exemplo. Se todas as disciplinas (incluindo a Literatura) forem mensuradas 

por meio de uma mesma regra, corre-se o risco de tratar José de Alencar, Machado de 

Assis, Graciliano Ramos, Erico Verissimo ou João Guimarães Rosa como tecnologias de 

entretenimento – que podem ser substituídas com a chegada de novas diversões – e não 
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como os patrimônios culturais que são e aos quais todo cidadão tem direito. Contudo, 

“[…] a leitura literária que a escola objetiva processar visa mais que simplesmente ao 

entretenimento que a leitura de fruição proporciona” (COSSON, 2009, p. 26). 

Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, as aulas de Literatura no Ensino Médio 

são a única porta de entrada do aluno para todo o universo da cultura e da arte, em sentido 

amplo, o que inclui cinema, teatro e mesmo música e demais artes. Por meio delas, pode-

se entender o modo como homens e mulheres se incumbiram de criar, ao longo do tempo, 

poemas e histórias que dizem tanto de si quanto da época em que viveram, ajudando a 

melhor explicar a trajetória da humanidade. Em outras palavras, é nas escolas brasileiras, 

hoje, que milhões de estudantes, sem trato nem intimidade com o mundo dos livros – o 

que inclui a Literatura propriamente dita –, vivem a primeira experiência cultural letrada 

e estabelecem contato com outras artes. Com a abordagem adotada pelo Enem, além de 

limitarmos esse acesso, perdemos parte importante, talvez fundamental, da formação 

cultural dos alunos nesses campos, afinal “[…] não se progride colocando a leitura 

literária como uma a mais entre as mil formas de leitura” (COLOMER, 2007, p. 115).  

 

2.2 A excessiva centralidade no Modernismo 

 

É gritante o número de questões, ao longo de todas as edições do Enem, que alude 

a autores vinculados ao Modernismo ou que faz referência explícita ao período. Basta 

ver, por exemplo, a quantidade considerável de textos de autoria da dupla Mário e Oswald 

de Andrade presentes no exame. Ocorre que, na atual descrição da Literatura e da cultura 

brasileiras, há uma centralidade desmedida no Modernismo de feição paulistana.  

Apesar de toda a diversidade social e cultural das regiões brasileiras, a identidade 

nacional foi sendo moldada e alguns mitos foram sendo construídos como símbolos dessa 

unidade, como a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922. Desde cedo, aprende-

se na escola que a Literatura brasileira no século XX é um vasto campo composto 

unicamente pelo Modernismo, antecedido pelo Pré-Modernismo e vagamente seguido 

pelo Pós-Modernismo. Caso contrário, não entrará na escola, no vestibular, na compra de 

livros para a biblioteca.  

Nesse sentido, tem valor a Literatura arrojada, de vanguarda, experimental em 

forma e em tema, que problematize a identidade nacional e contradiga tudo o que for ou 

parecer conservador. Se um autor escrever romance de feição tradicional, se compuser 

teatro não-agressivo, se sua poesia dialogar com a tradição clássica e fizer uso de temas 
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locais, fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, não recebe validação por parte de críticos 

e professores.  

Um país como o Brasil tem uma riqueza imensa justamente em sua variedade 

musical, linguística e também literária. Por isso é que precisamos revisar a 

supercentralidade do Modernismo paulista na descrição da nossa história cultural e, 

particularmente, na validação crítica da Literatura – a favor de todas as vozes disponíveis, 

em sua maioria não ouvidas. Não é possível continuar tratando a Literatura do século XX 

como centrada apenas no Modernismo – fenômeno sem dúvida relevante, mas não tão 

importante como tem sido apresentado não apenas pelo Enem, mas também pelos 

manuais didáticos. É preciso ultrapassar a noção ingênua de que tudo o que aconteceu no 

século passado foi ou antecedente, ou consequente ao Modernismo, de maneira a superar 

a centralidade demasiada que o termo ocupa. Veja-se Machado de Assis, cuja genialidade 

não deveu nada à Semana de Arte Moderna (e sobre quem os modernistas silenciaram). 

 

2.3 A falta de indicação de leituras mínimas obrigatórias, ou os indícios do 

desabamento do cânone 

 

No texto “Literatura e cultura: lugares desmarcados e ensino em crise”, Eliana 

Yunes, ao discutir criticamente os perigos que ameaçam o ensino da Literatura na época 

contemporânea, em que a particularidade do literário parece evaporar no lugar comum do 

“cultural”, posiciona-se favoravelmente à manutenção de certas práticas, as quais 

considera imprescindíveis: 

 

[…] que permaneçam as listas de livros a serem lidos para os 

vestibulares na maior parte das universidades do país e que, além disto, não 

conste a supressão dos estudos de literatura mesmo onde, vitoriosos, os estudos 

culturais despontam – efetivamente, em discussão mais teórica que aplicada, 

na maior parte dos institutos e faculdades. (YUNES, 2008, p. 64, grifo nosso) 

 

Em 2008, ano em que o texto foi publicado, grande parte dos vestibulares, como 

o da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e o da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), por meio da indicação de 

listas de livros, ainda cobrava a leitura de determinadas obras literárias. No ano seguinte, 

contudo, o Enem, de exame avaliativo, assumiu caráter seletivo. Estavam suprimidos 
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grande parte dos vestibulares tradicionais, e, consequentemente, extintas, também, as 

chamadas listas de “leituras mínimas obrigatórias” previstas em provas de Literatura.  

Discutida e questionada ainda hoje quanto ao significado de sua inserção nos 

exames vestibulares, ocorrida em 1977, a redação, ao contrário do que se esperava, não 

alterou a qualidade da expressão linguística do candidato ao ensino superior, conforme 

alertam Soares (1978) e Andrade (2003). É nesse contexto que a leitura surge como opção 

capaz de produzir tal mudança. O vestibular inicia a década de 1990, assim, inserindo a 

leitura entre seus requisitos, por meio da indicação de listas de obras da Literatura em 

língua portuguesa, encaradas como possibilidades de ampliação do repertório cultural do 

aluno e de melhoria de seu desempenho linguístico. 

Para a leitura, especificamente, que vinha enfrentando sérias dificuldades para 

manter-se como um dos valores culturais da sociedade, fazer parte das exigências do 

vestibular representou um modo de recuperar, se não todo, parte do seu desgastado 

prestígio. Ao ser recolocada em cena, adquiria o respaldo das instâncias de ensino 

superior, que legitimavam sua importância. Avalizada pela instituição acadêmica, 

observou-se, desde então, um movimento de resgate de seu valor, conforme atesta 

Andrade (2003). 

Nesse sentido, a presença da leitura obrigatória transformou o próprio sentido do 

exame. Mais do que atender à finalidade para a qual foram inicialmente propostas – a de 

melhorar a produção escrita dos candidatos –, as listas promovem uma forma nova de 

valorização do ensino e do consumo de Literatura. Nas palavras de Andrade, “o 

vestibular, como instância que produz referências, principalmente em relação aos 

candidatos, ao indicar a leitura como conteúdo para suas provas, resgatou-lhe o sentido, 

conferiu-lhe valor” (ANDRADE, 2003, p. 40-41).  

Em pesquisa semelhante à de Andrade, cuja pesquisa voltou-se para a análise da 

recepção das obras literárias indicadas anualmente pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Quadros buscou verificar se os vestibulares e demais processos 

seletivos, como o Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior (PEIES), 

proposto pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), constituem-se como 

incentivo ou barreira para o ensino de Literatura na escola. Segundo a autora, “a presença 

de algumas leituras indicadas para o PEIES e vestibular entre as obras citadas remete a 

uma possível influência da escola e dos professores, pois devido à necessidade de realizar 

os vestibulares, alguns alunos leem os textos integralmente” (QUADROS, 2007, p. 36).  
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Com o Enem, contudo, não há indicações de leitura, o que é, lamentavelmente, 

uma perda. Diferentemente de vestibulares tradicionais, que desde a década de 1990, 

determinam autores e obras a serem lidos, o exame trabalha com uma perspectiva 

generalista. A queda da lista com indicações de obras literárias para leitura prévia dos 

candidatos pode trazer como consequência o retorno – ou o reforço – de um modelo de 

ensino centrado quase que exclusivamente no estudo da história literária, perspectiva que 

vai de encontro não apenas aos parâmetros e orientações curriculares nacionais, mas 

também às diretrizes do próprio exame, que prevê, por exemplo, o desenvolvimento de 

habilidades como o domínio de procedimentos de construção do texto literário e o 

reconhecimento de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 

literário nacional. 

Além disso, o Enem e sua abordagem por vezes iliterária da Literatura reforça as 

evidências de que o cânone, em crise, perdeu força ou, até mesmo, ruiu. De fato, muitas 

das práticas de ensino de Literatura atreladas ao cânone mostraram-se, ao longo das 

últimas décadas, um desserviço: em vez de propiciar a formação de leitores, causaram 

situações opostas, reproduzidas no desenvolvimento de sentimentos de aversão aos livros, 

por exemplo. Contudo, se o problema estava relacionado essencialmente às práticas, não 

seria o caso de se pensar na reformulação das ações dos professores em sala de aula, e 

não simplesmente partir para a eliminação da leitura de clássicos?  

Aceitar a existência do cânone como herança cultural que precisa ser trabalhada 

não implica, porém, prender-se ao passado em uma atitude sacralizadora das obras 

literárias. Conforme Chiappini Leite (1983), o professor de Literatura não pode 

subscrever o preconceito do texto literário como monumento, posto na sala de aula apenas 

para reverência e admiração do gênio humano, da mesma forma que a adoção de obras 

contemporâneas não pode levar à perda da historicidade da língua e da cultura. Zilberman 

assim sintetiza as principais alterações concernentes ao ensino literário ao longo do 

tempo: 

 

A trajetória do ensino da literatura mostra que, se, por muitos séculos, 

privilegiou-se o conhecimento dos clássicos e do cânone consagrado, nas 

últimas décadas, primeiro jogou-se ao mar a carga da história; depois, foi 

abandonada a própria literatura, desfeita na definição imprecisa de texto. 

(ZILBERMAN, 2009, p. 18) 
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Por mais controvérsias de que possa ser alvo, o cânone é responsável por parte de 

nossa identidade cultural e não há maneira de atingirmos uma maturidade enquanto 

leitores sem dialogarmos com essa herança – seja para reformá-la, seja para ampliá-la. 

Pensar em letramento literário simplesmente refutando-se o cânone torna-se, assim, 

inviável. Para Colomer, “[…] a consideração de um conjunto de obras como ‘clássico’ 

torna-se necessária para a sociedade e para a tarefa escolar de formar novos cidadãos 

dessa coletividade” (COLOMER, 2007, p. 154-155).  

Para Italo Calvino, porém, todas essas reticências e dificuldades devem convergir 

para a união de esforços em prol da manutenção – ou do retorno – dos clássicos da história 

literária no espaço escolar: “[…] a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal 

um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá 

depois reconhecer os ‘seus’ clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para 

efetuar uma opção […]” (CALVINO, 2004, p. 12-13).  

A escola precisa, pois, apresentar, de forma qualificada, textos clássicos da 

Literatura, que atravessaram a barreira do tempo e que ainda têm o que dizer, cuja leitura, 

se não realizada em sala de aula, sob o olhar atento e orientador de um professor-leitor, 

muitas vezes jamais ocorrerá. Afinal, “[…] o simples fato de saber ler não transforma o 

indivíduo em leitor maduro. Ao contrário, crescemos como leitores quando somos 

desafiados por leituras progressivamente mais complexas” (COSSON, 2009, p. 35). 

Assegurado o lugar dos clássicos em sala de aula, também os processos seletivos – sejam 

os vestibulares tradicionais, seja o Enem – não podem se eximir de garantir-lhes o devido 

e merecido espaço. 

 

2.4 O currículo nacional e a aversão a regionalismos 

 

Entre os 111 autores que se fizeram presentes nas 11 edições do exame ocorridas 

entre 2009 e 2016, foram quatro os gaúchos: Cyro Martins, Luis Fernando Verissimo, 

Lya Luft e Martha Medeiros. Quadros, ao realizar entrevistas com alunos e professores 

de escolas públicas e privadas de Santa Maria (RS), constatou que o estudo da chamada 

Literatura regional era “fator motivador” (QUADROS, 2007, p. 28) para o trabalho com 

o texto literário em sala de aula.  

Entretanto, em nome de uma base nacional de currículo, o que implica não abarcar 

regionalismos, a filosofia do Enem não permite, por exemplo, espaço para João Simões 

Lopes Neto, autor de Contos gauchescos. Porém, em que consiste, de acordo com a 
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concepção do MEC, regionalismo, não foi esclarecido. Trata-se, pois, de um conceito 

implícito e não debatido e que, por isso mesmo, “[…] merece ser submetido a uma leitura 

mais histórica, a uma leitura rigorosamente materialista, para além das idealidades que 

tantas vezes têm impedido sua mera visibilidade” (FISCHER, 2007, p. 138). Assim, dada 

a expansão do exame e a crescente utilização do Sistema de Seleção Unificada – o SiSU 

– não é de se estranhar que futuras gerações deixem de conhecer a riqueza dos escritos 

do autor pelotense – perda, sem dúvida, lastimável. 

Parte do que se chama “nacional” é, contudo, o conteúdo de uma região econômica 

e culturalmente dominantes (especialmente São Paulo) e, nas últimas décadas, tivemos 

avanços importantes no estudo das mais variadas áreas do saber devido, exatamente, às 

peculiaridades regionais. Basta pensar, por exemplo, na melhor compreensão das revoltas 

regenciais, nos estudos sobre as sociedades quilombolas e indígenas e na inserção de 

autores regionais de Literatura em ambiente escolar. De uma forma ou de outra, a 

popularização do saber regional se deve e muito à existência de um currículo que garanta 

sua inclusão nos conteúdos do Ensino Médio. Não basta dizer que a população de uma 

determinada região vai se interessar pelos saberes locais unicamente pelo fato de serem 

locais. Sua sistematização, didatização e divulgação são importantes, e sua inserção em 

um currículo melhor possibilita isso. 

Ainda com relação à problemática, as Orientações Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio, publicadas pelo MEC em 2006, consideram a eliminação das 

“peculiaridades regionais” (BRASIL, 2006, p. 76) como ponto negativo da adoção de 

uma perspectiva historicista para o ensino de Literatura em sala de aula. É no mínimo 

contraditório, agora, constatar que uma das máximas do Enem é, justamente, não ceder 

espaço aos “regionalismos”. Se a eliminação das peculiaridades regionais é encarada 

como uma perda, de que maneira e até que ponto uma prova de caráter nacional poderia 

viabilizar a inserção de autores locais? Sem uma proposta plausivelmente didatizada, 

alijando do processo autores regionais em nome de um conteúdo dito nacional, mais uma 

vez se faz valer a tradição centralista do Estado nacional brasileiro, herdeira do Estado 

português. 
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Considerações finais: em defesa do direito à Literatura 

 

Mesmo que seja voluntário o caráter de participação do estudante concluinte do 

Ensino Médio no Enem, o exame tem alcançado a adesão de um número bastante 

representativo de instituições, que aproveitam os resultados da prova para organizar os 

seus ingressos via SiSU. Todavia, se a preocupação com o ensino de Literatura nas 

escolas se basear somente em aspectos pragmáticos relativos à preparação para a 

participação na prova do Enem, e não se estender a um contato mais consistente com o 

texto literário, os alunos chegarão às universidades, sim, mas com sérias lacunas em suas 

formações. Sem formação humanística suficiente, e condenados todos ao livro didático, 

teremos linguagens em doses homeopáticas e amostras grátis de textos os mais diversos 

que não chegarão a levar os leitores a qualquer interatividade reflexiva e crítica. 

Podemos, dado o poder normativo do exame, praticamente antever a abolição das 

aulas de Literatura na escola (aulas em que se apresenta a tradição literária, ou pelo lado 

formal, ou pelo lado dos contextos históricos e estéticos, ou pelo lado da leitura da 

tradição literária em si, isto é, das linhagens de gênero e tema, através dos romances, dos 

contos, da poesia épica, da Literatura nacionalista etc.). São relegados critérios de leitura, 

teoria e análise de textos literários em suas especificidades, como se percebe em 94% das 

questões da prova de 2014, por exemplo, que já representa a “nova cara” do Enem. 

Consequência: as escolas que se guiarem somente pelo Enem – e não são poucas – estarão 

licenciadas a abolir as aulas de Literatura, ou a criar programas de Literatura que 

prescindam da leitura direta de textos literários. 

Somos contrários à ideia de que o ensino de Literatura na escola deva se 

desenvolver com o fim único de garantir aos alunos bom desempenho no vestibular, ou, 

agora, a obtenção de bons índices no Enem capazes de assegurar, via SiSU, alguma vaga 

no ensino superior. A escola pode – e deve – trabalhar com obras para além de processos 

seletivos, os quais, por mais que influenciem currículos e práticas de ensino, não devem 

ser encarados como limitadores do trabalho docente em sala de aula. Contudo, não 

podemos esquecer que uma das bandeiras do MEC, ao reformular o exame e torná-lo o 

grande e virtual único vestibular do país, é, especialmente, gerar parâmetros para induzir 

a reformulação e a reestruturação dos currículos do Ensino Médio.  

Seria interessante, nesse sentido, que cada disciplina refizesse a mesma pergunta: 

o que o Enem está sinalizando e/ou impondo para o estudo de sua matéria? Na Literatura, 

está claro que o estudante precisa demonstrar essencialmente a habilidade de decodificar 
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textos (nesse sentido, Drummond está na mesma posição de uma placa de ônibus ou de 

um discurso político, por exemplo). Não importa que o aluno reflita sobre os textos em 

sua dimensão estética ou que os entenda em sua historicidade, e isso é certamente uma 

perda. Nas escolas, preocupadas em obter êxito no exame, também não será mais exigido 

que o aluno entenda e apreenda a Literatura? E onde esse estudante entrará em contato 

com o patrimônio literário e cultural? Que clássicos ou que textos ler, quando os que 

surgem na prova são escolhidos unicamente em nome da aferição de certas habilidades e 

competências?  

Em “O direito à Literatura”, conferência proferida em 1988 por Antonio Candido, 

a arte literária é situada no rol de “bens incompressíveis” (CANDIDO, 2004, p. 173), ou 

seja, aqueles que não podem ser negados a ninguém, ou por assegurarem a sobrevivência 

física em níveis decentes (alimentação, moradia, vestuário, saúde, entre outros), ou por 

garantirem a integridade espiritual (o direito à opinião, ao lazer e à arte, por exemplo).  

A Literatura corresponde, assim, a uma “necessidade universal, que precisa ser 

satisfeita e cuja satisfação constitui um direito” (CANDIDO, 2004, p. 175). Ela é fator 

indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade 

[…]” (CANDIDO, 2004, p. 175), tornando-o mais compreensivo para a natureza, para a 

sociedade e o seu semelhante. Esses são os motivos pelos quais “nas nossas sociedades a 

Literatura tem sido um instrumento poderoso de educação e instrução, entrando nos 

currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo” 

(CANDIDO, 2004, p. 175, grifo nosso).  

Desde o início do século, porém, em vez da afirmação da Literatura nos programas 

de ensino, assistimos ao oposto, ou seja, à gradativa perda de seu espaço. Se “cada época 

e cada cultura fixam os critérios de incompressibilidade” (CANDIDO, 2004, p. 173) e 

meios de “restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador” (CANDIDO, 2004, p. 

186), pode-se afirmar que a sociedade brasileira, hoje, trata como se fossem 

compressíveis muitos bens que são incompressíveis, caso da Literatura.  

Atualmente, a infinidade de informações culturais em circulação – em sua maioria 

superficiais, indiferenciadas, veiculadas sem nenhum critério de seleção e recebidas de 

modo aleatório – não redundam em cultura, no alto sentido. É como um antídoto a essa 

indiferenciação generalizada da informação que o texto literário deve ser ensinado, 

estudado e estimulado. A grande obra literária é meio de conhecimento, de crítica do real 

e exercício da liberdade imaginativa, sem a qual a história é vivida como fatalidade. O 
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acesso às obras dotadas desses valores e ao instrumental que permite a sua melhor fruição 

é um direito ao qual corresponde um dever do professor e do crítico.  

É justamente a fruição da arte e da Literatura, em todas as modalidades e em todos 

os níveis, direito inalienável, que julgamos estar em perigo com o modelo de abordagem 

do texto literário preconizado pelos documentos oficiais e praticado pelas provas do 

Enem. Seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer, o certo é que a Literatura não 

está sendo abordada de modo a garantir a função essencial de construir e reconstruir a 

palavra que nos humaniza.  

Porém, apenas garantir a permanência da disciplina em sala de aula, o que implica 

alterações significativas nos parâmetros, orientações e avaliações oriundos do MEC, não 

é suficiente, já que, a partir daí, é outro o desafio que se impõe: “[…] mudar as formas de 

ensino da Literatura. Se realmente queremos que os alunos sejam leitores, capazes de 

construir significados e inseri-los na trilha do pensamento próprio, autônomo, livre e 

audaz, é necessário mudar os planos de estudo e estimular mudanças nas atitudes dos 

docentes de Língua e Literatura […]” (GIARDINELLI, 2010, p. 123). Em outras 

palavras, para que a Literatura cumpra seu papel humanizador, precisamos mudar os 

rumos da sua escolarização. No entanto, cabe ressaltar que a perda de espaço da Literatura 

no ambiente escolar não deriva apenas das práticas ineficazes adotadas em sala de aula, 

com resultados pífios no que se refere à formação de leitores, mas também reflete – ou é 

reflexo de – recentes políticas públicas direcionadas ao ensino da disciplina.  

Nações com maior desenvolvimento econômico e social costumam apresentar 

índices elevados de leitura. E, historicamente, o hábito de leitura precede o 

desenvolvimento em outros campos. A quantidade e a qualidade do investimento público 

no estímulo e apreço pelo livro e pela Literatura é, pois, um tema político, em favor do 

qual a sociedade deve ser sensibilizada e mobilizada. Afinal, conforme Giardinelli, “[…] 

não existe pior violência cultural que o processo de embrutecimento que se gera quando 

não se lê. Uma sociedade que não cuida de seus leitores, que não cuida de seus livros e 

de seus meios, que não guarda sua memória impressa […] é uma sociedade culturalmente 

suicida” (GIARDINELLI, 2010, p. 69). Assim, leitura e escola talvez devam recorrer à 

Literatura para retomar seu rumo e reavaliar seus respectivos propósitos.  
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CAPÍTULO 3 

 

ABORDAGEM DOS GÊNEROS TEXTUAIS PELO 

ENEM 

 

Leonor Werneck dos Santos 

Sylvia Jussara S. do Nascimento 

 
Usar a linguagem é sempre engajar-se em alguma ação em que ela é o próprio 

lugar onde a ação acontece, necessariamente em coordenação com os outros. 

(KOCH, 2006, p. 31).  

 

 

Introdução 

 

Os sentidos do texto são construídos na dinâmica dialógica entre coenunciadores, 

inscritos na ação linguageira, a partir da utilização de conhecimentos enciclopédicos, 

estratégias cognitivas e experiências de integração social. Nesse contexto, a interação pela 

linguagem é materializada por meio dos gêneros textuais, tipos de enunciado sob certa 

relatividade, inscritos em uma realidade cultural historicamente constituída. Portanto, os 

gêneros são práticas de linguagem que orientam o agir pelo discurso – modelos de ação 

adaptáveis à situação comunicativa e à intenção enunciativa.  

No ensino de língua materna, percebemos que os gêneros textuais nem sempre são 

tratados como deveriam ao longo da Educação Básica (SANTOS, 2009; 2011), o que se 

reflete em uma das principais avaliações nacionais dedicadas a essa fase da educação 

escolar: o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Sob tal perspectiva, deparamo-nos 

com o seguinte problema: os gêneros textuais são abordados na prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias do Enem na perspectiva da interação social, observando sua 

dimensão composicional, temática e estilística?  

Neste capítulo, analisando as edições do Enem de 2009 a 2015 (provas de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias), pretendemos mostrar que os gêneros textuais 

são abordados nessas provas principalmente sob sua dimensão temática, ficando em 
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segundo plano seus aspectos composicionais e estilísticos, bem como seus aspectos 

funcionais. Acreditamos que o próprio formato do Enem limita a observação dos gêneros 

como produtos de interação social e tende a direcionar para uma abordagem dos gêneros 

textuais sob o viés da compreensão textual. 

Primeiramente, traçamos um panorama teórico do conceito de gêneros textuais, 

de Bakhtin a Dolz & Schneuwly. Posteriormente, comparamos o Enem e as diretrizes 

pedagógicas oficiais ao Ensino Médio: os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCNEM).  

Do universo de 360 questões apresentadas pela prova de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias20, no período pesquisado, 250 itens foram selecionados para esta 

análise, dando continuidade à pesquisa de Fabiani (2013). Nosso critério baseou-se em 

elencar para a análise as questões que abordassem elementos constitutivos dos gêneros 

textuais como conteúdo avaliativo em língua portuguesa. Buscamos sinalizar os domínios 

discursivos mais recorrentes na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias nas 

questões em que o gênero é apresentado como conteúdo a ser avaliado. Apontamos, 

também, quais as dimensões constitutivas dos gêneros (tema, composição e estilo) mais 

trabalhadas naquela prova, traçando um perfil avaliativo do exame acerca de tal assunto.  

 

1. Texto e construção dos sentidos: os gêneros textuais  

 

Atualmente, o texto é considerado “como lugar de interação entre atores sociais e 

de construção interacional de sentidos” (KOCH, 2006, p. XII). Essa matriz 

sociocognitivo-interacionista – predominante em teorias como a Linguística de Texto 

(LT), por exemplo – reestabeleceu o próprio lugar da língua, uma vez que as ações verbais 

não são mais definidas a partir das intervenções verbais individuais isoladas, mas se 

concretizam em função de ações conjuntas, inscritas sob as condições do processo 

interativo entre as pessoas.  

A LT, ao se orientar pela diretriz sociocognitiva-interacional, atribui ao leitor um 

lugar de destaque na construção dos sentidos do texto, uma vez que a significação é 

                                                 
20 Excluímos, aqui, as questões referentes à Língua Estrangeira, por não serem abarcadas 

por nosso estudo. O caderno amarelo foi nossa referência de análise para todas as edições do 

ENEM abordadas.  

 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 87 
 

construída a partir da cooperação entre os participantes do acontecimento comunicativo. 

Para tanto, o leitor aciona uma série de competências (linguística, discursiva, 

sociocomunicativa, interacional) que o auxiliam na escolha de estratégias diversas 

(antecipações, inferências, seleções, combinações, remanejamento de informações, entre 

outras) como instrumentos necessários para a constituição da teia de significados que 

estruturam o texto.  

No cenário brasileiro, muitos estudiosos dedicaram-se à pesquisa e à divulgação 

da LT, articulando de maneiras diferentes leitura e produção de textos ao ensino, como 

Koch (2002a, 2002b, 2004, 2006), Koch e Fávero (1983), Koch e Elias (2006, 2009), 

Marcuschi (2001, 2009, [1983] 2012), Santos (2009, 2011), Santos, Cuba Riche e 

Teixeira (2012), dentre outros. Um dos temas abordados pela LT é a teoria dos gêneros 

textuais, alicerçada nos conceitos apresentados por Bakhtin. 

Para Bakhtin ([1975] 1978; [1979] 2003; [1929a] 2008; [1929b] 2010), a 

linguagem é um fenômeno essencialmente organizado sob perspectiva dialógica. Dessa 

maneira, toda e qualquer manifestação pela linguagem reflete, em si mesma, a pluralidade 

de vozes que a justificam como discurso, em uma rede de significações tecida sócio-

historicamente. De modo semelhante, todo discurso traz consigo a potencialidade de 

motivar inúmeros novos discursos, a ele interligados sob uma relação responsiva. Para a 

visão dialógica de linguagem, o ser humano, como persona, sob uma identidade, 

desenvolve-se psicologicamente em virtude do contato com os diferentes mecanismos e 

produtos de significação inscritos em seu grupo social – princípio básico do 

interacionismo social de Vygostky (1989). Assim, os processos de significação 

acontecem sob o amálgama entre homem e sociedade, e a própria linguagem é definida 

como uma atividade.  

Os gêneros, tipos de enunciado relativamente estáveis (BAKHTIN, [1979] 2003), 

revelam a multiplicidade de contornos sociais em que a interação se estabelece e, ao 

mesmo tempo, prestam-se como parâmetros de interação, pois, sob a forma de gêneros, a 

língua se revela manifestação discursiva. Assim, os gêneros textuais representam o 

efetivo funcionamento da linguagem verbal como reflexo da interação humana. Por sua 

essência dialógica, a palavra carrega consigo a voz do outro – nenhum discurso traz, em 

si mesmo, uma originalidade genuína; muito longe disso, ele é perpassado pelas 

multiplicidades de discursos que o justificam tal qual manifestação ideológica. O discurso 

não é, portanto, uníssono, mas polifônico, visto que se apresenta sempre atrelado a outros 

discursos – defendendo-os ou renegando-os –, mas sempre relacionado a eles.  
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A interação pela linguagem pressupõe a organização do discurso sob a forma de 

enunciados, caracterizados funcional e estruturalmente por sua relação direta com as 

práticas sociais correntes. Esses enunciados – nossas práticas de linguagem – são 

marcados pelas relações entre as pessoas, histórica e socialmente constituídas, e estão 

emaranhados em uma grande rede dialógica de significação, tecida ao longo do tempo 

por uma comunidade. Esses tipos de enunciados recebem a denominação de gêneros 

textuais21.  

A partir de tal direcionamento, os gêneros textuais são identificados como tipos 

de enunciado, sob relativa estabilidade – um padrão de uso da linguagem –, diretamente 

relacionados aos tipos de atividade encontrados em um grupo social: o diálogo cotidiano, 

a notícia, o provérbio, o romance, o poema, o artigo acadêmico etc. O gênero é, pois, 

instituído como acontecimento social pela interação, perpassado por uma historicidade e 

adaptado às peculiaridades da situação comunicativa. Segundo Koch (2002a, p. 54), 

 

[...] todos os nossos enunciados se baseiam em formas-padrão 

e relativamente estáveis de estruturação de um todo. Tais formas 

constituem os gêneros, ‘tipos relativamente estáveis de enunciados’, 

marcados sócio-historicamente, visto que estão diretamente 

relacionados às diferentes situações sociais. É cada uma dessas 

situações que determina, pois, um gênero, com características 

temáticas, composicionais e estilísticas próprias.  

 

Os gêneros são reflexos das práticas sociais nos mais variados campos da atividade 

humana, portanto a diversidade de tipos de interação pela linguagem direciona à 

multiplicidade de gêneros textuais. Essa constatação comprova que os gêneros são 

orientados em virtude de seu aspecto funcional, ou seja, o gênero é, antes de tudo, um 

instrumento de interação que auxilia a comunicação, ao materializar as práticas de 

linguagem de um meio social. Como salienta Marcuschi (2010, p. 31), “quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma 

de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares”.  

                                                 
21 Nossa opção por usar gêneros textuais em vez de gêneros de discurso, apoia-se nas 

palavras de Marcuschi (2009, p. 154): "Não vamos discutir aqui se é mais pertinente a 

expressão ‘gênero textual’ ou a expressão ‘gênero discursivo’ ou ‘gênero do discurso’. Vamos 

adotar a posição de que todas essas expressões podem ser usadas intercambiavelmente, salvo 

naqueles momentos em que se pretende, de modo explícito e claro, identificar algum fenômeno 

específico". 
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O conceito de gênero textual nos conduz ao que Bakhtin (2003) denominou de 

esferas de atuação humana e ao que Marcuschi (2009) chama de domínios discursivos. 

Essas esferas de interação são caracterizadas como instâncias sociodiscursivas, que 

estimulam e norteiam a produção e a circulação de gêneros textuais, em função da 

similitude contextual entre eles. Os domínios marcam os gêneros institucionalmente e 

revelam, muitas vezes, as relações de poder que norteiam a interação. Marcuschi (ibid., 

p.194-196) elenca uma grande variedade de gêneros textuais, distribuídos entre os 

seguintes domínios discursivos: instrucional (que engloba o científico, o acadêmico e 

educacional), jornalístico, religioso, saúde, comercial, industrial, jurídico, publicitário, 

lazer, interpessoal, militar e ficcional.  

A organização discursiva de um gênero é influenciada pelo domínio discursivo e 

pela situação comunicativa. Tal influência se apresenta nos fatores constitutivos 

genéricos, que, entre outros aspectos, delineiam a materialização do texto em virtude da 

intenção enunciativa, da imagem do destinatário, das estratégias de construção discursiva 

e da seleção dos elementos constitutivos do gênero – tema, composição e estilo 

(BAKHTIN, [1979] 2003).  

Todo gênero se desenvolve a partir de uma diretriz temática, identificada como o 

conteúdo. Segundo os moldes bakhtinianos, o tema não é necessariamente o assunto 

abordado pelo texto, mas engloba diferentes atribuições de sentido sobre um objeto 

transformado em realidade pela enunciação, a partir de uma percepção ideologicamente 

constituída sobre o mundo. O tema se revela, assim, em função de nossa “vontade 

discursiva” (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 282); por isso, ele é o elemento determinante na 

seleção do gênero pelo enunciador, uma vez que, pelo tema, conseguimos deixar pistas 

para o nosso destinatário a respeito de nossas intenções discursivas.  

Os domínios discursivos estabelecem os recortes possíveis sobre a realidade que 

o tema deve apresentar, indicando o gênero mais adequado à situação comunicativa. Ao 

mesmo tempo em que o tema se relaciona à seleção do gênero, ele está sujeito a ser 

reorientado em função das peculiaridades da situação comunicativa. O tema também 

encarna a própria situação que promove o enunciado e é desenvolvido a partir da 

configuração entre elementos verbais e não verbais.  

A composição, por sua vez, engloba a forma, a materialidade do enunciado – os 

recursos textuais em si – e também é delineada pelo domínio discursivo. Porém, ainda 

que receba forte influência do domínio discursivo, a organização composicional é 
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maleável; sua plasticidade pode ser reconfigurada pelo quadro peculiar de cada situação 

comunicativa.  

Pela composição, percebemos o gênero em suas partes: como se inicia, 

desenvolve-se e se conclui determinado tipo de enunciado. Entre outros aspectos, a 

construção composicional de um gênero é revelada pela divisão do texto em seus 

segmentos (título, parágrafos, tópicos, versos, estrofes etc.), pela organização e 

articulação das informações, pelos mecanismos de referenciação e pela disposição dos 

elementos gráficos. Também são englobados pela composição a escolha e o arranjo das 

sequências textuais adequadas para a estruturação do discurso.  

O estilo, por seu turno, engloba os elementos linguísticos stricto sensu (recursos 

lexicais e gramaticais) e inscreve a relação entre os parceiros comunicativos no 

enunciado. Podemos compreender o estilo como “expressão individual que se constrói a 

partir de uma orientação social de caráter apreciativo” (FLORES et al, 2009, p. 114). O 

estilo traça as nuanças de sentido dos elementos linguísticos sob um acabamento estético; 

em outras palavras, o estilo é a “totalidade do gênero que ecoa na palavra” (BAKHTIN, 

[1979] 2003, p. 293).  

O gênero textual traz consigo uma expressividade típica, influenciada pela esfera 

de circulação que o difunde (FIORIN, 2006). Por outro lado, as circunstâncias de 

interação deixam suas marcas no nível da expressão, atualizando o gênero frente ao 

quadro em que se desenvolve a comunicação. Pelo estilo, a língua se repete e se 

reconstrói, na consolidação e reformulação dos significados inscritos na dinâmica 

discursiva. Em resumo, o estilo, aliado à composição, manifesta a expressividade de um 

eu refletido no outro, ambos os sujeitos circunscritos por um tempo-espaço peculiar. Para 

Bakhtin ([1979] 2003, p. 269), “a própria escolha de uma determinada forma gramatical 

pelo falante é um ato estilístico”.  

Como a gênese da linguagem é de cunho social, o estilo de um gênero não reflete 

apenas a voz de seu enunciador: ele revela a polifonia do discurso, pela multiplicidade de 

vozes que permeiam o ato enunciativo. Sob tal perspectiva, nossa identidade impressa em 

nossos textos reflete o outro – entendido tanto como nosso interlocutor, quanto como a 

pluralidade de discursos entranhados pela ideologia em cada enunciado. Entendemos, 

pois, que  
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O estilo é de natureza social, porque a atividade mental do falante se 

constitui em território social. A singularidade que se materializa no estilo é, 

então, decorrente da confluência das inúmeras vozes que participam da 

constituição da consciência individual. Pode-se dizer que a noção bakhtiniana 

de estilo contribui para eliminar a falsa dicotomia indivíduo e sociedade 

(FLORES et al, 2009, p. 115).  

 

A seleção e a organização dos elementos linguísticos bem como a disposição 

discursiva dos parceiros da comunicação são capazes de revelar a perspectiva ideológica 

do texto. Além disso, Brait (2005, p. 89) ressalta que, para Bakhtin, assim como a 

composição, o estilo se relaciona de modo intrínseco à sua respectiva esfera de circulação, 

isto é, ao domínio discursivo em que o gênero se realiza como instrumento de interação 

verbal. Há domínios discursivos – o ficcional e o publicitário, por exemplo – em que a 

marca individual é mais acentuada no estilo. Em outros domínios, por sua vez – como o 

religioso e o jurídico – são menos frequentes manifestações da subjetividade na 

configuração estilística.  

As esferas de atuação humana imprimem sua dinâmica no estilo dos gêneros 

textuais. Assim, textos sob o domínio discursivo jornalístico (reportagem, notícia, 

entrevista etc.), por exemplo, apresentam determinadas características semelhantes de 

estilo que nos permitem reuni-los em um mesmo conjunto. Mais uma vez, percebemos a 

importância das relações sociais na materialização da linguagem como processo e produto 

de interação.  

Assim, os gêneros são enunciados adaptáveis às necessidades dos interlocutores 

frente à interação – são padrões sociodiscursivos maleáveis, assinalados pela marca da 

variação, por consequência das especificidades situacionais e da manifestação individual 

pela linguagem. Apresentam-se, dessa maneira, “como entidades dinâmicas, cujos limites 

e demarcação se tornam fluidos” (MARCUSCHI, 2009, p.151, grifos do autor). A 

flexibilidade de um gênero relaciona-se ao dinamismo de sua circulação social como 

padrão enunciativo. Quanto maior a circulação do gênero, mais ele é suscetível a 

mudanças, justamente por sua relação estrita com as práticas sociais que encarna. 

Portanto, investigar a circulação de um gênero é delinear a própria organização e as 

relações de poder de uma sociedade.  

Os gêneros textuais, “formas de legitimação discursiva” (MARCUSCHI, 2009, 

p.154), orientam a realização comunicativa individual, ao delinearem o universo de 

estratégias comunicativas à nossa disposição para construir um texto. Nesse aspecto, 
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podemos afirmar que os gêneros se mostram sob a dupla característica de orientação e 

coerção social. A faceta coercitiva dos gêneros revela-os, segundo Marcuschi (2009, p. 

151-153), como um sistema de controle social e exercício de poder. Os gêneros são, pois, 

ações que relacionam homem, língua e discurso, de acordo com as verdades do grupo 

social, na rede simbólica que dimensiona e ampara crenças e valores.  

 

2. Gêneros textuais e ensino de língua materna  

 

A relevância do gênero textual como prática de linguagem despertou interesse por 

esse conceito sob um enfoque educativo, especificamente a partir de sua caracterização 

como instrumento de ensino em língua materna. Nessas condições, passamos a perceber 

os gêneros como ferramentas do e pelo discurso, capazes de aprimorar a competência 

comunicativa dos alunos, uma vez que o estudo sistematizado dessas unidades 

comunicativas na leitura e na produção textual oral e escrita promove a reflexão acerca 

dos fatos da língua sob um matiz social, sempre de modo atrelado à dinâmica das 

atividades de interação em uma cultura.  

Nosso trabalho pedagógico com os gêneros textuais confirma a integração entre 

sujeito, língua e realidade, promovendo a construção da cidadania, justamente por 

possibilitar ao educando expandir o leque de instrumentos de interação que lhe garantam 

uma participação realmente ativa em sociedade. Para Marcuschi (2008, p. 17), ensinar a 

instrumentalização dos gêneros é conduzir o aluno à percepção de que eles extrapolam a 

produção ou decodificação do texto, identificando-se como forma de atuação 

sociodiscursiva. Frente a isso, defendemos que o ensino dos gêneros deve, 

principalmente, englobar seu alcance como práticas de interação (função social e 

circulação) e, em consequência, sua dimensão linguístico-textual.  

 

Com efeito, quando nos indagamos a respeito dos limites da 

aula de língua, ou da inserção da aula de língua na vida diária, estamos 

nos indagando sobre o papel da linguagem e da cultura. Nessa visão, é 

possível dizer que a aula de língua materna é um tipo de ação que 

transcende o aspecto meramente interno ao sistema da língua e vai 

além da atividade comunicativa e informacional. O meio em que o ser 

humano vive e no qual ele se acha imerso é muito maior que seu 

ambiente físico e seu contorno imediato, já que está envolto também 

por sua história, sua sociedade e seus discursos. A vivência cultural 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 93 
 

humana está sempre envolta em linguagem e todos os textos situam-se 

nessas vivências estabilizadas simbolicamente. Isto é um convite claro 

para o ensino situado em contextos reais da vida cotidiana. 

(MARCUSCHI, 2009, p. 173, grifos do autor). 

 

Frente à multiplicidade de gêneros textuais, um dos questionamentos dos 

professores de língua materna refere-se aos critérios que devem guiar a seleção dos 

gêneros e de que maneira devemos desenvolver sua abordagem dos gêneros sob uma 

percepção didática. Marcuschi (2009, p. 207) ressalta que não há uma lista ideal de 

gêneros a ser abordada, mas comenta ser possível estabelecer uma gradação de 

dificuldades a serem trabalhadas, passando, por exemplo, pelo registro menos formal ao 

mais formal, dos gêneros privados aos públicos. Nesse ponto, o linguista aponta os 

estudos desenvolvidos por Dolz e Schneuwly como um caminho possível para o ensino 

de língua materna por meio dos gêneros.  

Dolz e Schneuwly (2010) defendem que o gênero textual é um megainstrumento 

mediador entre homem e cultura: objeto simbólico por meio do qual os sujeitos interferem 

na realidade, inscrito social e historicamente em uma determinada situação interativa. Os 

gêneros são, pois, elementos mediadores plurifuncionais, uma vez que são apropriados 

pelo indivíduo que os emprega e, ao mesmo tempo, inscrevem as ações possíveis em um 

contexto de comunicação, controlando e orientando a performance enunciativa.  

Para os autores, é importante que o currículo de ensino dos gêneros em língua 

materna seja estruturado “em espiral”, de modo a garantir que o processo aconteça 

progressivamente, ao longo do período de escolarização. A fim de que o processo de 

ensino-aprendizagem tenha êxito, precisamos traçar a progressão curricular sob três 

fatores: observar as peculiaridades de cada prática de linguagem abordada como objeto 

de ensino; considerar a adequação dos conteúdos trabalhados à capacidade 

sociodiscursiva de linguagem dos alunos; e desenvolver estratégias de trabalho que 

promovam a apropriação dos gêneros abordados como práticas de linguagem.  

Dolz e Schneuwly (2010) sugerem que os gêneros devem ser trabalhados sob a 

forma de agrupamentos, a partir da observação de três critérios estruturadores para 

apropriação progressiva desses conhecimentos: os gêneros sob um mesmo agrupamento 

devem remeter às expectativas da sociedade acerca do ensino, no que se refere ao 

aprimoramento da expressão oral e aquisição da escrita; os padrões genéricos agrupados 

devem apresentar certas semelhanças tipológicas – ainda que essas sejam abordadas de 
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modo flexível; e os gêneros constituintes de um agrupamento devem apresentar relativa 

homogeneidade em relação às capacidades de linguagem predominantes.  

Os agrupamentos de gêneros não são conjuntos estanques, mas estratégias 

maleáveis de ensino, que proporcionam variadas práticas de registro pela linguagem. 

Dolz e Schneuwly (2010) sugerem cinco agrupamentos de gêneros textuais: narrar 

(cultura literária ficcional), relatar (documentação e memorização das ações humanas), 

argumentar (discussão de problemas sociais controversos), expor (transmissão e 

construção de saberes) e instruir (instrução ou prescrição de algo). Segundo os autores, a 

vantagem do trabalho com agrupamentos em progressão espiral é a pluralidade e o 

aprofundamento de gêneros textuais oferecidos ao educando ao longo de sua 

escolarização.  

A abordagem didática dos gêneros merece, contudo, algumas considerações. 

Segundo Coscarelli (2007, p. 81), a ênfase na abordagem dos gêneros como se fosse um 

modismo pode criar uma “nova camisa de força. Sai a gramática tradicional e entra o 

gênero textual”. Bunzen (2007) também alerta que a Teoria dos Gêneros precisa ser bem 

explorada e detalhada em estudos voltados para o trabalho com gêneros (e não sobre 

gêneros) no ensino de língua materna. Para Dolz e Schneuwly (2010, p. 65), a didatização 

do gênero deve fugir da investigação simplória, como se o gênero fosse uma forma em si 

mesma, desvinculada de uma situação comunicativa, restrita ao universo escolar, sem 

apresentar uma relação direta com uma situação comunicativa externa àquele ambiente.  

Frente ao exposto, percebemos que a metodologia ideal para o ensino dos gêneros 

é a que cria situações práticas, explorando os componentes linguístico-textuais dos 

diferentes tipos de enunciado, a fim de que, através de sua didatização, eles sejam 

apropriados e adaptados a outras práticas de linguagem pelos alunos. Em outros termos,  

 

[...] trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, 

para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-

lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, em segundo lugar, 

de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são 

transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2010, p. 69).  
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Uma possibilidade para a abordagem do gênero voltada ao ensino de seus 

constituintes linguístico-textuais é a criação de um modelo didático – explicitação 

sistemática dos elementos genéricos, atendendo tanto às peculiaridades como modelo de 

enunciado, quanto ao desenvolvimento em linguagem já alcançado pelos educandos. Três 

princípios devem nortear, de maneira integrada, a elaboração do modelo didático: a 

legitimidade referente aos conhecimentos teóricos sobre o gênero; a pertinência referente 

à adaptação do modelo às capacidades dos alunos e aos objetivos do processo de 

aprendizagem; a solidarização, característica que remete à adequação do modelo didático 

aos objetivos traçados para o ensino em língua materna.  

Enfatizamos que o objetivo da construção de um modelo didático não constitui, 

de nenhuma forma, desenvolver uma estrutura segmentada e estanque a ser reproduzida 

meticulosamente pelo aluno. O desenvolvimento de um modelo didático possibilita ao 

educando, sobretudo, a conscientização e apropriação dos mecanismos linguísticos, 

discursivos e sociais que fundamentam um gênero textual como prática de linguagem.  

 

3. Diretrizes pedagógicas oficiais para o Ensino Médio: implicações acerca dos 

gêneros textuais 

 

Para localizar as diretrizes metodológicas para o ensino de língua materna por 

meio do trabalho com gêneros, como instrumentos de interação e, consequentemente, 

como objetos de aprendizagem a ser aferida no Enem, é importante analisar a abordagem 

dos gêneros nas referências oficiais para o Ensino Médio (EM): os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares Nacionais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destinados ao Ensino Médio – PCNEM 

(BRASIL, 1999) apresentam-se como documento oficial norteador mais conhecido para 

o estabelecimento de objetivos, conteúdos e instrumentos para o último período da 

Educação Básica. A disciplina de Língua Portuguesa é vista como componente curricular 

sob a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – também composta por Língua 

Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte e Informática.  

Os PCNEM transcendem a visão tradicional de ensino de Língua Portuguesa, ao 

apresentarem o texto como unidade básica da comunicação verbal, produto de estratégias 

discursivas e cerne do trabalho a ser desenvolvido. Adotam-se, também, os 

conhecimentos prévios do aluno como base para a intervenção docente, orientada sempre 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 96 
 

para contextualizar a língua em função das formas de interação social vivenciadas pelos 

educandos.  

Os PCNEM marcam importante avanço para o trabalho escolar com a linguagem. 

Seu mérito encontra-se em descentralizar o domínio da análise gramatical e salientar o 

enfoque dialógico para o ensino em língua materna. Santos (2009) sinaliza a relevância 

histórica do documento (que segue a linha teórica dos PCN de ensino fundamental, 

publicados em 1998), devido à adoção do texto como unidade básica e à inserção do 

conceito de gênero no cotidiano das aulas de língua portuguesa, ressaltando a mudança 

de paradigma que os PCNEM trouxeram para o ensino. 

Porém, é necessário mencionar que o documento mostra uma visão superficial e 

fragmentária em relação à abordagem dos gêneros textuais. Apresenta-se a noção de 

gênero como prática de linguagem, mas sem descrição de um plano de trabalho 

sistemático para o desenvolvimento de competências e habilidades. Delineiam-se, pois, 

os gêneros mais como produtos acabados do que como processos de interação.  

Três anos mais tarde, surgem as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – os PCN+ (BRASIL, 2002) –, traçando meios 

práticos que favorecessem a interdisciplinaridade no ambiente escolar e, assim, 

promovessem a formação global do educando. O ensino de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias articula-se às demais áreas de conhecimento abordadas no EM, visando à 

integração de saberes:  

 

Uma aula da disciplina Língua Portuguesa, que integra a área 

de Linguagens e Códigos, ao tratar dos gêneros narrativos ou 

descritivos, pode fazer uso de relatos de fatos históricos, processos 

sociais ou descrições de experimentos científicos. Na realidade, textos 

dessa natureza são hoje encontráveis em jornais diários e em 

publicações semanais, lado a lado com a crônica política ou policial. 

[...] Da mesma forma, ao tratar dos gêneros literários, pode trazer a 

discussão de modelos explicativos, de análises críticas e de hipóteses 

de relações causais, do contexto das Ciências Humanas ou das Ciências 

Naturais, encontrados com facilidade no material didático das 

disciplinas das referidas áreas (BRASIL, 2002, p. 18).  
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Os PCN+ centram a língua materna como construto cultural e traço de identidade, 

sob suas múltiplas variantes – desde a fala coloquial até a escrita orientada sob a norma 

culta. Nos PCN+, a língua estrutura-se em função das práticas de uso, da situação 

comunicativa, da imagem dos interlocutores e da materialização do discurso por meio do 

texto.  

Segundo os PCN+, a materialização textual se relaciona às características do 

gênero. Nesse ponto, notamos a preocupação em caracterizar o gênero por seus 

constituintes discursivos: a abordagem temática, a estrutura composicional e os traços 

estilísticos (BRASIL, 2002, p. 60). O documento reitera a importância da abordagem dos 

gêneros textuais na escola, em virtude do objetivo de formar “leitores múltiplos” (id., p. 

78). Apesar de tais avanços, porém, a noção de gênero novamente é apresentada sob uma 

visão fragmentária, minimizando sua abrangência como prática de linguagem.  

O documento de 2002 indica também o trabalho com gêneros por meio da 

intergenericidade (MARCUSCHI, 2009), bem como sob um viés multimodal, ao sugerir 

a comparação de gêneros textuais distintos que apresentem organizações e estratégias 

discursivas semelhantes. Essa sugestão, por vezes, ultrapassa o domínio da língua, 

ressaltando a similaridade entre aspectos verbais e não verbais em diferentes tipos de 

enunciado.  

Em 2006, surgem as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(OCNEM), defendendo que a ação docente deve comprometer-se com o aprimoramento 

das habilidades de leitura, escrita, fala e escuta, por meio do enfoque do texto como 

instrumento de interação social. Pela primeira vez, uma diretriz pedagógica oficial 

destinada ao EM afirma que o conhecimento dos gêneros envolve uma série de 

competências sociopragmáticas, relacionadas diretamente à intencionalidade discursiva e 

aos sentidos inscritos no texto. Sob esse prisma, o ensino de língua materna ultrapassa a 

análise de elementos gramaticais e se inscreve, definitivamente, em um projeto de 

letramento para a prática social:  

 

A lógica de uma proposta de ensino e de aprendizagem que 

busque promover letramentos múltiplos pressupõe conceber a leitura e 

a escrita como ferramentas de empoderamento e inclusão social. Some-

se a isso que as práticas de linguagem a serem tomadas no espaço da 
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escola não se restringem à palavra escrita nem se filiam apenas aos 

padrões socioculturais hegemônicos.  

[...] defende-se que a abordagem do letramento deve, portanto, 

considerar as práticas de linguagem que envolvem a palavra escrita e/ou 

diferentes sistemas semióticos – seja em contextos escolares seja em 

contextos não escolares –, prevendo, assim, diferentes níveis e tipos de 

habilidades, bem como diferentes formas de interação e, 

consequentemente, pressupondo as implicações ideológicas daí 

decorrentes (BRASIL, 2006, p. 28). 

 

As OCNEM propõem que o ensino de língua materna seja estruturado a partir do 

agrupamento de textos sob recortes variados e da consideração de gêneros cujas 

peculiaridades estejam relacionadas tanto à demanda local quanto à inserção e atuação do 

educando em um quadro social mais amplo. Esse trabalho deve ser vinculado à prática da 

cidadania, a partir da abordagem equilibrada entre os gêneros do domínio privado e do 

público, situando o aluno a respeito dos elementos textuais em foco. Para isso, exemplos 

de variados gêneros textuais – diálogo, manchete de jornal, anúncio publicitário, piada e 

notícia – são analisados ao longo do documento, apontando os aspetos pragmáticos, 

discursivos e textuais que traçam as suas peculiaridades como práticas sociais. 

Nas OCNEM, o texto é o foco do processo de ensino-aprendizagem, a partir de 

situações práticas de leitura, produção e escuta, destacando o enfoque sobre os 

componentes pragmáticos, discursivos, textuais, linguísticos e tipográficos a serem 

explorados. Os conhecimentos tradicionais são redimensionados, perdendo seu aspecto 

estritamente normativo. A aula de Português, assim, promove o domínio adequado das 

práticas de linguagem, enfocando os efeitos de sentido que delineiam a singularidade de 

cada texto. 

A análise das três diretrizes pedagógicas oficiais para o EM – PCNEM (1999), 

PCN+ (2002) e OCNEM (2006) – revela a assunção do texto como objeto pedagógico, 

fator determinante à paulatina consolidação dos gêneros textuais como conhecimento de 

suma importância a ser abordado ao longo do EM. Esses três documentos são a base para 

a elaboração da Matriz de Referência para o Enem (BRASIL, 2009), documento que 

aborda os gêneros textuais em suas três dimensões constitutivas – o tema, a composição 

e o estilo.  
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4. Dimensões constitutivas dos gêneros textuais no Enem 

 

Para analisarmos as questões do Enem, seguindo a proposta metodológica de 

Fabiani (2013), selecionamos questões que abordavam os gêneros textuais como 

conteúdo avaliativo na prova da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(doravante, LCT) do Enem de 2009 a 2015 – inclusive as segundas edições do exame, 

nos anos de 2010 e 201522. Esclarecemos, com isso, que não incluímos em nosso corpus 

questões cujo direcionamento empregasse gêneros textuais como instrumento para avaliar 

conteúdos diversos, como pretexto para mensurar conhecimentos que não fossem 

relacionados ao gênero em foco. Ressaltamos que, nesta prova de LCT, há questões que 

mesclam outras áreas, como Informática, Artes, Educação Física. 

Ao excluirmos os itens referentes à Língua Estrangeira da prova de LCT, o corpus 

atinge 69% de 360 questões apresentadas ao longo dessas nove edições – dado que 

comprova a relevância de um estudo sobre os gêneros textuais no Enem. Em seguida, 

fizemos o reconhecimento dos gêneros textuais apresentados como conteúdo a ser 

avaliado e seus respectivos domínios discursivos.  

Para tanto, baseamo-nos no quadro elaborado por Marcuschi (2009, p. 194-196), 

que atendeu satisfatoriamente às necessidades de análise impostas por nosso corpus. 

Assim, na Tabela 1, indicamos o quantitativo dos gêneros textuais abordados nas nove 

edições do Enem - de 2009 a 2015-2, na tentativa de enquadrar os gêneros textuais sob 

seus respectivos domínios discursivos. 

  

                                                 
22 Em Fabiani (2013) ,encontra-se uma análise detalhada acerca dos gêneros textuais na 

primeira prova de LCT de 2009, que, visto o vazamento ocorrido, foi invalidada.  
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Tabela 1 – Mapeamento dos gêneros textuais como conteúdo avaliativo no Enem (2009 

a 2015) 
GÊNEROS TEXTUAIS NO ENEM E DOMÍNIOS DISCURSIVOS – DE 2009 A 2015/2 

Domínio 

Discursivo 

Gênero 

Textual 

2009 2010/

1 

2010/

2 

2011 2012 2013 2014 2015/1 2015/

2 
Total 

 

 

 
Instrucional 

 

Artigo 

científico 

 2    5 2 6 5 20 

 

Verbete 

 1 1    1  2 5 

Biografia  1  1    1  3 

Ensaio    1  1 5 3 1 11 

Orientação 

curricular 

   1      1 

Gráfico      1   1 2 

Manual 

didático 

       1  1 

Comentário         1 1 

Palestra         1 1 

Redação 

escolar 

     1    1 

 

 

 

Jornalístico 
 

 

Notícia  1 2 1   1   1 6 

Resenha 1  1       2 

Reportagem 1 3 2 1 1 2 4 2 3 19 

Charge  1  1  2 2  2 8 

Artigo  1 3 1 2 4   1 12 

Editorial  1     1   2 

Carta do 

leitor 

   2 1 1    4 

Entrevista     1    1 2 

Jurídico Lei      1    1 

Comercial Currículo   1       1 

Publicitário 
 

Anúncio 2 1  2 1  1 1 1 9 

Propaganda 

Institucional 
3  4 2 1 1 3 2 3 19 

Lazer 
 

Quadrinho 3  2  2 2   1 10 

Teste 1         1 

Horóscopo  1        1 

Anedota    1  1   1 3 

Interpessoal 

 

 

Relato        1 1 2 

Relatório        1  1 

Carta  1    1    2 

Ficcional 

 

 

Poema 4 1 5 4 8 7 5 6 4 44 

Conto 1 2   3 1  2 3 12 

Letra de 

música 

1 1 1 3 1 1  3  11 

Romance  3 2 2 1 2 4 1 3 18 

Canção 

folclórica 

1         1 

Crônica 1 1  1 3 1 4  1 12 

Novela 1         1 

Memórias   1  1     2 

Peça teatral      1 1   2 

Total por 

edição 

 20 22 25 24 26 36 34 30 37 Total 

254 

Fonte: elaborada pelas autoras 
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Esclarecemos, primeiramente, que o número de gêneros textuais (254) 

apresentado pela Tabela 1 diverge da quantidade de questões analisadas (250), pelo fato 

de algumas questões trabalharem mais de um texto. Ressaltamos, também, que a Tabela 

1 descreve apenas a ocorrência dos gêneros textuais como conteúdos a serem avaliados. 

Salientamos, por isso, que muitos gêneros mencionados na tabela apresentaram maior 

ocorrência do que as ali registradas, mas abordam conteúdos avaliativos não convergentes 

com esta pesquisa. 

A Tabela 1 revela que o Enem propõe uma abordagem diversificada dos gêneros. 

Ao longo das nove edições analisadas, identificamos 38 gêneros textuais distintos, 

distribuídos entre oito domínios discursivos. Frente a esses dados, entendemos que o 

Enem busca oferecer os gêneros como práticas diversificadas de linguagem, explorando 

o potencial desses enunciados, conforme as atividades sociais que os sustentam como 

instrumento de interação. 

Ressaltamos, contudo, que a Tabela 1 aponta a supremacia dos gêneros textuais 

complexos em relação aos gêneros simples na composição da prova de LCT. Acreditamos 

que a própria natureza do exame – pautada principalmente sob a modalidade escrita da 

língua – tende a direcionar à avaliação de competências e habilidades relacionadas aos 

gêneros complexos. 

O Gráfico 1, a seguir, complementa a Tabela 1, ao ilustrar a ocorrência de cada 

domínio discursivo encontrado no Enem, de 2009 a 2015-2. 
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Gráfico 1 – Ilustração da ocorrência dos domínios discursivos no Enem (2009 a 2015) 

 

                  Fonte: elaborado pelas autoras 

 

O Gráfico 1 ratifica a constatação de Fabiani (2013), que menciona a predileção 

do domínio discursivo ficcional na seleção de gêneros textuais como conteúdo avaliativo 

(103 ocorrências), o que nos leva a considerar que o Enem parece buscar a interpretação 

da Literatura como prática social, e não simplesmente como conteúdo estagnado, 

subordinado a datas e memorização de nomes de autores. Assim como em Fabiani (2013), 

os domínios jornalístico (55) e instrucional (46) também apresentam grande número de 

ocorrências no exame, o que nos alerta, assim, para um padrão de seleção de gêneros a 

serem avaliados pelo Enem. Destacamos que os domínios literário, jornalístico e 

instrucional são privilegiados nos PCN para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), o 

que mostra como a elaboração das questões do Enem está articulada às diretrizes oficiais 

para o ensino. 

O Diagrama 1, por sua vez, ilustra a distribuição das questões consoante as 

dimensões constitutivas dos gêneros abordadas pelo Enem.   

  

Instrucional (46)

Jornalístico (55)

Jurídico (1)

Comercial (1)

Publicitário (28)

Lazer  (15)

Interpessoal (5) 

Ficional (103)
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Diagrama 1 – Abordagem das dimensões constitutivas dos gêneros no ENEM 2009 a 

2015 

 
Fonte: elaborado pelas autoras 

 

O Diagrama 1 destaca o tema como dimensão constitutiva mais abordada 

isoladamente pelo Enem (87 questões), equivalendo a cerca de 35% das 

ocorrências. Os aspectos temáticos são trabalhados a partir da compreensão 

textual, podendo, também, ser desenvolvidos em virtude da finalidade e da função 

discursiva. Como exemplo de abordagem temática de modo isolado, temos a questão a 

seguir: 

  

Enem 2013 - QUESTÃO 99 

Mal secreto 

Se a cólera que espuma, a dor que mora 

N’alma, e destrói cada ilusão que nasce, 

Tudo o que punge, tudo o que devora 

O coração, no rosto se estampasse; 

 

Se se pudesse, o espírito que chora, 

Tema 

87 

Composição 

 36  

      Estilo 

 40 

3
3 

15 

13 

26 

Total: 250 questões 
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Ver através da máscara da face, 

Quanta gente, talvez, que inveja agora 

Nos causa, então piedade nos causasse! 

 

Quanta gente que ri, talvez, consigo 

Guarda um atroz, recôndito inimigo, 

Como invisível chaga cancerosa! 

 

Quanta gente que ri, talvez existe, 

Cuja ventura única consiste 

Em parecer aos outros venturosa! 

CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender Raimundo Correia. Brasília: 

Alhambra, 1995. 

Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e 

racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia 

reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em 

sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que 

a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir 

de forma dissimulada. 

o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando 

compartilhado por um grupo social. 

a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o 

sentimento de inveja. 

o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do 

próximo. 

a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao 

convívio social. 

                                                           (MEC/INEP, 2013, p. 7) 

 

O gabarito oficial para a questão acima apresenta a opção A como correta. 

Observemos, porém, que, embora no enunciado se desenvolva uma descrição temático-

formal sobre o gênero soneto no enunciado, o enfoque se esvai no objetivo da questão, 

que acaba por abordar o texto somente em relação ao tema. Fica claro que a ênfase dessa 

questão está na expressão do eu lírico, e, para responder, não é necessário acionar o 

conhecimento a respeito do gênero textual soneto.  

O tema alcança maior destaque ao considerarmos os itens que o trabalham de 

modo conjugado a outros aspectos constitutivos dos gêneros. Na questão 117 da prova de 
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2014, por exemplo, exige-se a mobilização de aspectos temáticos e estilísticos para sua 

resolução: 

 

Enem 2014 – QUESTÃO 117 

O negócio 

Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se 

abastecem de pão e banana: 

— Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma 

promessa a recusa: 

— Deus me livre, não! Hoje não... 

Abílio interpelou a velha: 

— Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã 

cedinho saltou a cerca. Sinal combinado, duas batidas na porta da cozinha. A 

dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa 

de viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. 

No crepúsculo, pum-pum, duas pancadas fortes na porta. O marido em viagem, 

mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho 

repetiu:  

— Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 

— Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 
TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica 

tem um caráter 

A) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

B) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

C) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

D) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

E) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 

                                                                            (MEC/INEP, 

2014, p. 13) 

 

Para chegar à resposta certa proposta no gabarito (opção C), é necessário perceber 

os implícitos textuais que sugerem a traição da esposa com o vizinho, quando o marido 

está viajando, e a espionagem do outro vizinho, que pretende agir de forma semelhante. 

A construção temática do gênero crônica envolve narrativas de cenas cotidianas, por 

vezes pitorescas. Além disso, é comum em crônicas a presença de ironia, o que justifica 

o gabarito. 

Já a composição aparece como única dimensão abordada em aproximadamente 

14% do corpus (36 questões). A composição geralmente é abordada em virtude da 

estruturação do gênero e suas partes, acerca da significação global do texto. Na questão 

107 da prova de 2014, trabalha-se o aspecto composicional a partir da função do 

articulador textual “mas” no desenvolvimento argumentativo do gênero poema.  
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Enem 2014 – QUESTÃO 107 

Tarefa 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a não pulsar 

— do amargo e injusto e falso por mudar — 

Então confiar à gente exausta o plano 

de um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 

Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” 

articulam, para além de sua função sintática, 

A) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes. 

B) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. 

C) a introdução do argumento mais forte de uma sequência. 

D) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. 

E) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 

                                                           (MEC/INEP, 2014, p. 10) 

 

Na questão acima, o gabarito é a opção C, que enfatiza a estrutura argumentativa 

como parte de uma sequência. A ênfase em aspectos composicionais é percebida pela 

relação enunciado/resposta.  

Já a questão 112, da prova de 2015.1, explora a organização discursiva do relatar 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2010), conjugada à função temática do gênero textual biografia: 

 

Enem 2015.1 – QUESTÃO 112 

João Antônio de Barros (Jota Barros) nasceu aos 24 de junho 

de 1935, em Glória de Goitá (PE). Marceneiro, entalhador, xilógrafo, 

poeta repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos 

e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo 

exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de 

improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular 

nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa 

paulista sobre o assunto. 
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EVARISTO, M. C. O cordel em sala de aula. In: BRANDÃO, H. N. (Coord.). Gêneros 

do discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

A biografia é um gênero textual que descreve a sua trajetória de 

determinado indivíduo, evidenciando sua singularidade. No caso 

específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos 

principais elementos que a constitui é 

A) a estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato 

biográfico surta os efeitos desejados. 

B) o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que 

valorize seu percurso artístico. 

C) a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de 

sua obra. 

D) uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da 

pessoa biografada. 

E) uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e 

construção ficcional. 

(MEC/INEP, 2015.1, p. 11) 

 

Nesta questão, o gabarito é a opção B, deixando explícito que a ênfase na análise 

do trecho da biografia está na composição tipológica predominante, estruturada sob a 

forma de relato, articulada à configuração temática do gênero, que costuma abordar fatos 

acerca da personalidade biografada. No caso, o destaque do trecho consiste em referências 

à atuação artística de Jota Barros, o que justifica o gabarito. 

Cerca de 16% das ocorrências (40 questões) trabalham estilo. No próximo caso, 

os aspectos linguísticos são explorados em função dos sentidos inscritos no texto. A 

questão 111 da prova de 2015.2 explora a contribuição do estilo no gênero entrevista, ao 

destacar a importância dos vocábulos escolhidos para a significação textual. O gabarito é 

o item A, que exige a percepção da relação entre o uso do "internetês" em textos e as 

possíveis alterações de grafia. 

 

  Enem 2015.2 – Questão 111 

Mudança linguística 

Ataliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, 

explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua. 

– Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos 

da mudança, como o que ocorreu com “você”, que se tornou pronome 

átono “cê”. Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da 

ortografia, e bem sabemos que são muitos. Por que o acento gráfico é 

tão importante assim para a escrita? Já tivemos no Brasil momentos até 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 108 
 

mais exacerbados por acentos e dispensamos muitos deles. Como toda 

palavra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar ainda muitos 

outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento 

curioso entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, 

até tornar a comunicação mais eficiente. Ou evoluir para um jargão 

complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, 

estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. 

Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que 

fará a mudança de que precisamos na língua. Será a internet. O jeito eh 

tc e esperar pra ver? 

Disponível em: http://revistalingua.com.br. Acesso em: 3 jun. 2015 (adaptado). 

Na entrevista, o fragmento “O jeito eh tc e esperar pra ver?” 

tem por objetivo 

A) ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover 

alterações de grafias. 

B) mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora 

de dificuldades de escrita. 

C) evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa 

proficiência escrita. 

D) explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão 

formal apresentado ao longo do texto. 

E) exemplificar dificuldades de escrita dos interneteiros que 

desconhecem as estruturas da norma padrão. 

 (MEC/INEP, 2015.2, p. 11) 

 

Já na questão 124 da prova de 2011, explora-se a confluência entre estilo e 

composição, por meio da combinação entre verbal e visual, no gênero propaganda 

publicitária: 
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Enem 2011 – Questão 124 

 

Disponível em: http://www.ccsp.com.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte 

mote: “Mude sua embalagem”. A estratégia que o autor utiliza para o 

convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, 

verbais e não verbais, com vista a 

A) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto 

anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. 

B) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar 

hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. 

C) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte 

da população, propondo a redução desse consumo. 

D) associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, 

sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. 

E) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não 

desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. 

(MEC/INEP, 2011, p. 15) 

 

O gabarito da questão acima é a opção D, na qual fica clara a relação multimodal 

entre a imagem do saco de açúcar semelhante a um corpo humano acima do peso e o texto 

verbal da propaganda, que sugere uma mudança de embalagem: metáfora para o corpo 

humano, associada ao produto que se deseja vender, o adoçante. 

É importante mencionarmos, ainda, o quantitativo de itens destinados à 

abordagem de uma única dimensão do gênero (163 questões; aproximadamente 65%), em 

contraponto às que conjugam pelo menos dois aspectos constitutivos (87 questões; cerca 

de 35%). Portanto, é viável afirmar que o Enem, de 2009 a 2015, tende a abordar os 
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aspectos constitutivos sem explorá-los em conjunto, enfocando apenas determinados 

aspectos da significação textual. Não obstante essa constatação, o percentual dedicado a 

mais de uma dimensão constitutiva sinaliza uma tímida preocupação de abordar os 

gêneros sob uma perspectiva múltipla – ainda que esse não seja o principal 

direcionamento avaliativo do exame.  

Como exemplo de uma abordagem do gênero sob suas três dimensões 

constitutivas, apresentamos a questão 116 da prova de 2014, na qual se mobilizam estilo, 

composição e tema para a solução do item (gênero soneto): 

 

         Enem 2014 – Questão 116 

Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundíssimamente hipocondríaco,  

Este ambiente me causa repugnância...  

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas  

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  

E há de deixar-me apenas os cabelos,  

Na frialdade inorgânica da terra! 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma 

literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à 

poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se 

marcas dessa literatura de transição, como 

A) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o 

vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam 

conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 
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B) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta 

em metáforas como “Monstro de escuridão e rutilância” e 

“influência má dos signos do zodíaco”. 

C) a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em 

“carbono e amoníaco”, “epigênesis da infância” e “frialdade 

inorgânica”, que restitui a visão naturalista do homem. 

D) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do 

Parnasianismo e do Simbolismo, dimensionada pela inovação na 

expressividade poética, e o desconcerto existencial. 

E) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao 

mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos 

mais tarde renovados pelos modernistas. 

(MEC/INEP, 2014, p. 13) 

 

Nessa questão 116, o gabarito é a questão D, resposta à qual o candidato chegará 

se perceber que é importante observar a relação entre a estrutura do soneto, seus recursos 

formais e a temática predominante, aspectos associados à estética da época. 

Concluindo nossa análise, podemos constatar que o Enem segue as orientações 

das diretrizes oficiais de ensino no tocante aos gêneros, pelo destaque que o assunto 

recebe na prova de LCT de uma forma geral. Ao assumir os gêneros como um dos 

principais conteúdos avaliados, o Enem consolida o texto como unidade fundamental para 

o ensino de língua materna, pois o aborda destacando sua funcionalidade, sua organização 

e seus recursos expressivos. Dessa forma, conduz à mobilização de diferentes estratégias 

linguístico-discursivas para solucionar cada questão. 

Faz-se, porém, necessário dizer que, na maioria das questões das provas analisadas 

do Enem, sinalizamos que os gêneros são trabalhados sob seu viés temático, a partir da 

compreensão textual, ficando as dimensões composicional e estilística em segundo plano. 

Além disso, lembramos que o próprio formato do Enem conduz à didatização dos gêneros 

– os textos escolhidos para o exame têm seu papel de instrumento de interação transpostos 

para o enfoque avaliativo. Nesse sentido, é inevitável uma transfiguração da real 

funcionalidade dos textos, pela adaptação de conhecimento prático – funcionamento do 

gênero em situação real de comunicação – em estratégias de reconhecimento de 

informações e seleção de itens nas questões.  

Entendemos, por fim, que o Enem favorece uma abordagem discursiva da Língua 

Portuguesa como conteúdo curricular, em virtude da relevância que os gêneros textuais – 

como elementos culturais e produtos de interação – recebem na prova de LCT. Nessa 

perspectiva, afirmamos que o exame se apresenta como uma tentativa da concretização 

das orientações dos PCNEM, dos PCN+ e das OCNEM a respeito dos gêneros textuais.  
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Conclusão 

 

Ao refletirem os processos interativos, os gêneros textuais carregam consigo as 

marcas culturais impressas na língua – a pluralidade de vozes que sustentam o discurso 

como realidade. Os gêneros devem ser compreendidos como entidades discursivo-

pragmáticas, orientadas por elementos culturalmente determinados e (re-) modeladas pela 

língua em seu uso, nas diferentes manifestações cotidianas. Assim, mantêm sua 

integridade não necessariamente por seus aspectos estruturais, mas em virtude de sua 

funcionalidade.  

A inclusão dos gêneros no processo de aprendizagem auxilia o aprimoramento da 

competência comunicativa, levando o aluno a refletir sobre a linguagem verbal como 

prática social. Para tanto, a inserção do gênero em sala de aula deve ser motivada a partir 

de situações práticas de interação, sinalizando sempre a funcionalidade social que norteia 

a dinâmica discursiva.  

O objetivo central de nosso capítulo foi descrever a abordagem dos gêneros 

textuais como conteúdo pelo Enem a partir da consideração das três dimensões 

constitutivas genéricas: o tema, a composição e o estilo. Os dados mostram que a prova 

de LCT busca, em algumas passagens, abordar o gênero em sua integridade, associando 

tema, composição e estilo. Constatamos, porém, que a prova de LCT tende a abordar as 

dimensões genéricas de forma isolada, sendo o tema, sob o prisma da compreensão 

textual, o principal aspecto abordado. Acreditamos que a própria formatação do exame 

induza a essa característica, uma vez que os textos são, em grande parte, apresentados sob 

a forma de segmentos textuais (trechos) – fator que interfere na percepção dos gêneros 

como um todo significativo.  

Nossa pesquisa guiou-nos à descoberta da relevância dos gêneros textuais como 

conteúdo no Enem, indicando a importância deste trabalho na caracterização da prova de 

LCT, uma vez que o exame confirma o texto como unidade comunicativa.  

Desejamos que nossas reflexões colaborem para o desenvolvimento da educação 

em nosso país, ao se revelarem como ponte entre o conhecimento acadêmico e a visão 

docente sobre a aprendizagem, contribuindo, assim, para com os esforços dos professores 

de língua portuguesa em conduzir nossos alunos à conquista de sua cidadania plena. 
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CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS NO NOVO ENEM 

Tatiana Simões e Luna 

Bruna Bandeira 

Beth Marcuschi 

 

Introdução 

 

O tratamento dado aos conteúdos de natureza linguístico-gramatical pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) já foi objeto de diferentes pesquisas que se dedicaram 

à análise de algumas de suas edições, chegando a conclusões dissonantes: parte delas 

atesta que o Enem privilegia o viés gramatical e utiliza o texto como pretexto para análise 

dos fatos da língua (ROUFIAXX, 2014; BARCELLOS, 2015);  já outra parte afirma que 

o Enem realiza o movimento oposto, pois a contextualização das questões favorece a 

reflexão e análise linguística, em detrimento do foco na memorização de nomenclaturas 

(ALVES, 2014; SILVA, 2013). Algumas pesquisas (PAIVA, DUTRA, 2014; ANDRÉ, 

PRADO, 2015), inclusive, criticam a quase ausência de componentes gramaticais nas 

provas analisadas.  

Diante dessa diversidade de pontos de vista, nosso trabalho tem por objetivo 

investigar a abordagem dada aos conhecimentos linguísticos na prova da área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. O corpus é constituído pelas questões das 

edições do Novo Enem (2009 a 2016) que versam especificamente sobre algum tópico 

linguístico, excluindo-se aquelas que mobilizam a compreensão de um texto cujo tema é 

algum aspecto da língua ou da linguagem, já que essas podem ser melhor caracterizadas 

como questões que avaliam a compreensão leitora. Trata-se de um trabalho de natureza 

quantitativo-qualitativa, pois buscamos saber que conhecimentos linguísticos são 

exigidos do alunado ao final da educação básica e como tais conteúdos são avaliados.  

Para tal, apoiamo-nos, dentre outros autores, nas reflexões de Antunes (2003), 

Bezerra e Reinaldo (2013), Geraldi (1993, 2004), Mendonça (2006), Neves (2002), Perini 

(2005) e Possenti (1996). As etapas metodológicas para a realização desse trabalho foram: 
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a) quantificação do número de questões que abordam os conhecimentos linguísticos por 

prova; b) identificação dos conteúdos linguísticos abordados pelas questões de cada 

prova; c) classificação das questões conforme a natureza do conhecimento abordado 

(fono-ortográfico, morfológico, sintático, semântico-estilístico, textual-discursivo) por 

prova; d) análise da perspectiva de abordagem dada aos tópicos linguísticos (gramática 

tradicional, análise linguística, gramática contextualizada ou do texto) pelas questões de 

cada prova. Os resultados apontam para a predominância do conteúdo variação linguística 

e de uma mescla de perspectivas de abordagem, ora correspondentes à análise linguística, 

tal como defendida por Mendonça (2006) e por Bezerra e Reinaldo (2013), ora 

correspondentes a um viés mais formal que funcional, configurado nos moldes da 

gramática contextualizada.  

 

1. Conhecimentos linguísticos no ensino de Língua Portuguesa: breve retrospecto 

 

Da frase ao discurso. Da gramática à análise linguística. Da metade do século XX 

em diante, alteraram-se os objetos de ensino da Língua Portuguesa, assim como o 

tratamento dado às unidades da língua e, de forma mais ampla, aos conhecimentos 

linguísticos (CL). Abordaremos a mudança de paradigma do ensino de gramática 

tradicional (doravante GT) para o de análise linguística (AL) de forma particular, porque 

esta é a perspectiva adotada pela Matriz do Novo Enem e uma das tendências presentes 

nas questões desse exame, quanto à abordagem dos CL, ao lado da chamada gramática 

contextualizada 23, de viés mais formal, apesar do nome, conforme veremos nas seções 

posteriores. 

O ensino de língua materna, no século passado, foi regido por duas perspectivas 

centrais. A normativo-prescritiva, cuja supremacia se estendeu até o início dos anos 1960, 

quando a terminologia linguística entrou nos manuais didáticos e na sala de aula, é 

definida pela memorização e aplicação das regras gramaticais com a finalidade de se obter 

um texto culto e elegante do ponto de vista das normas linguísticas vigentes. A descritivo-

estrutural, pautada no saber sobre a língua, nas classificações e na nomenclatura técnica, 

                                                 
23 Para Antunes (2014), gramática contextualizada “seria uma perspectiva de estudo dos 

fenômenos gramaticais, ou uma estratégia de exploração do componente gramatical do texto, tomando, 

como referência de seus valores e funções, os efeitos que esses fenômenos provocam nos diversos usos da 

fala e da escrita” (ANTUNES, 2014, p. 46 – grifos da autora). Embora reconheçamos esse posicionamento 

da autora, que aproxima o termo “gramática contextualizada” da perspectiva da análise linguística, neste 

artigo o tomamos no sentido defendido por Mendonça (2006), explicitado mais adiante. 
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visando ao domínio da metalinguagem sistêmica, prevaleceu após a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1971, que mudou o nome da disciplina de Língua 

Portuguesa para Comunicação e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa, nos 

anos iniciais e finais da modalidade equivalente ao atual Ensino Fundamental (EF). 

As duas tendências, fundamentadas na teoria da GT e na linguística de base 

estrutural e gerativa, respectivamente, entendem a língua como um sistema homogêneo e 

limitam o estudo dos CL à frase e à sua decomposição em unidades do sistema da língua, 

as menores (morfema e fonema) e as maiores (palavra e oração). A metodologia de 

ensino-aprendizagem em que se apoiam é de cunho expositivo-dedutivo e se sustenta no 

tripé: definição, exemplificação e exercitação. Ou seja, repete o esquema de apresentação 

de um manual didático ou gramática escolar e reifica os saberes gramaticais em dados 

absolutos, em verdades inquestionáveis. Destarte, tanto o ensino quanto a avaliação levam 

o aluno a aplicar as análises pré-existentes, seguindo os modelos dos livros, sem poder 

descobrir dados novos ou testar suas hipóteses.  

A influência da gramática escolar é notória quando se observa a distribuição dos 

conteúdos nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio (EM): fonologia e morfologia 

nos 6° e 7° anos; sintaxe do período simples e composto (introdução) no 8° ano; sintaxe 

do período composto, colocação pronominal, concordância, regência e pontuação no 9° 

ano; revisão dos tópicos do 6° e 7° anos do EF no 1° ano do EM e dos tópicos dos 8° e 9° 

anos do EF no 2° ano do EM; ficando o último ano do EM reservado a uma revisão geral 

ou a complementar os tópicos morfossintáticos não trabalhados nos anos anteriores. A 

despeito das orientações curriculares atuais, essa organização curricular linear e 

cumulativa é a efetivamente praticada em muitas instituições de ensino. Trata-se de um 

estudo descontextualizado e amorfo, que desvincula a língua de seu conteúdo semântico-

axiológico.  

 Esse cenário começou a mudar a partir das décadas de 80 e 90 do século XX, 

quando vários estudos discutiram as dificuldades de leitura e escrita dos alunos, em 

decorrência, dentre outros fatores, da ênfase nas aulas de gramática (PÉCORA, 1983; 

GERALDI, [1984] 2004), das inconsistências teóricas desse instrumento e de seu 

distanciamento da realidade linguística contemporânea (PERINI, 1985, 1997). Com a 

entrada massiva de estudantes de classes socioeconomicamente menos privilegiadas nas 

escolas, surgiu uma nova polêmica: Que variedade linguística ensinar? A norma padrão? 

As normas populares? Questionou-se a legitimidade do ensino da norma padrão para 

aqueles que sequer tinham contato com a variedade culta da língua em seu convívio.  
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Estudiosos chegaram a certo consenso a respeito desse conflito, advogando a 

necessidade do ensino da norma padrão associado à aprendizagem dos mais diversos 

falares, para que o aluno se torne, nos termos de Bechara (1989), “poliglota” em sua 

própria língua (POSSENTI, 1996; SOARES, 1985). As orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa – Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), 

doravante PCN, apontam nesse mesmo sentido, pois preconizam uma formação atitudinal 

que respeite e valorize as variedades linguísticas, ao mesmo tempo que consideram 

relevante saber usar o registro linguístico adequado e a norma padrão no processo de 

produção escrita ou oral, em função das exigências do gênero e das condições de produção 

do discurso. Dentre os objetivos de ensino postulados pelos PCN, espera-se que o aluno 

no processo de AL: 

constitua um conjunto de conhecimentos sobre o 

funcionamento da linguagem e sobre o sistema linguístico relevantes 

para as práticas de escuta, leitura e produção de textos; 

aproprie-se dos instrumentos de natureza procedimental e 

conceitual necessários para a análise e reflexão linguística (delimitação 

e identificação de unidades, compreensão das relações estabelecidas 

entre as unidades e das funções discursivas associadas a elas no 

contexto); 

seja capaz de verificar as regularidades das diferentes 

variedades do Português, reconhecendo os valores sociais nelas 

implicados e, consequentemente, o preconceito contra as formas 

populares em oposição às formas dos grupos socialmente favorecidos. 

(BRASIL, 1998, p. 52) 

 

Tanto os PCN (BRASIL, 1998) como as OCNEM (BRASIL, 2006) adotaram a 

designação análise linguística ao apresentarem uma perspectiva de tratamento dos CL 

alternativa ao tradicional ensino de gramática escolar, subsidiária das práticas de escuta, 

leitura e produção textual. Perspectiva essa que inclui, além dos conteúdos normativos e 

descritivos já previstos pela GT, fenômenos sociolinguísticos (mudança e variação 

linguística), enunciativos (modalização, avaliação apreciativa e aspectos enunciativos das 

categorias gramaticais), textuais (fatores de textualização, sequências tipológicas, 

progressão e organização textual) e discursivos (condições de produção, indícios de 

representações político-ideológicas, estilo, tema, gêneros). Escolhe-se um novo nome 
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porque se trata de um novo paradigma de ensino que se volta para a reflexão sobre o uso 

e o sistema da língua. 

Foi Geraldi quem cunhou a expressão ao propor as “Unidades básicas do ensino 

do português”, na obra “O texto na sala de aula”, publicada em 1984, a saber: a leitura, a 

produção de textos escritos e a AL. Desse período até o seu reconhecimento oficial pelos 

PCN, vários estudiosos propuseram diferentes princípios e caminhos metodológicos para 

se explorar os CL, seja sob a acepção de AL, seja sob outras acepções, como “gramática 

do texto” e “gramática contextualizada” (MENDONÇA, 2006). Estas últimas divergem 

da tendência da GT apenas no que concerne à unidade de análise, já que tomam o texto 

como pretexto para a realização de exercícios estruturais de fixação e aplicação das regras 

e termos técnicos, ou seja, retiram do texto as unidades da língua para realizar uma análise 

meramente formal, dissociada do sentido. Outras tendências inovacionistas propõem um 

ensino focado na leitura e produção de textos, o que implica uma aprendizagem 

assistemática dos saberes gramaticais.  

Geraldi ([1984] 2004) advoga que a AL seja uma etapa do processo de produção 

escrita. Tomando o texto como ponto de partida e ponto de chegada no ensino, propõe 

que as aulas de AL sejam dedicadas aos problemas linguístico-textuais encontrados na 

escrita dos alunos, para que eles possam reformulá-la visando a alcançar o registro formal 

e a norma padrão. A metodologia consiste nas seguintes etapas: seleção e observação de 

um tópico-problema; reflexão e construção coletiva de conhecimentos sobre o tópico em 

pauta, a partir do confronto com exemplares de usos adequados e com a teoria exposta 

em manuais didáticos; refacção textual.  

Em publicações posteriores, o autor apresenta uma visão mais ampla dessa 

unidade de ensino, considerando que a AL recobre a reflexão sobre as ações que os 

sujeitos fazem com a linguagem, as ações que fazem sobre a linguagem e as ações de 

linguagem reveladas no agenciamento de recursos expressivos e sistemas de referência 

(GERALDI, 1993, 2010). Envolve, portanto, tanto a reflexão linguística que é imbricada 

ao ato de escutar, ler e produzir textos e discursos, quanto a reflexão epilinguística sobre 

o funcionamento dos recursos linguísticos em textos e discursos e a reflexão 

metalinguística sobre o quadro nocional e a categorização desses recursos. 

Para Possenti (1996), a escola deveria ensinar a norma padrão a partir de 

atividades de leitura e escrita, sem explorar tanto os termos técnicos ou dar listas de 

definições. O autor propõe que se priorize o trabalho com a gramática internalizada, 
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através de atividades epilinguísticas24, nas séries iniciais, e, aos poucos, vá se 

introduzindo a gramática descritiva e a normativa, através de atividades 

metalinguísticas25. Neves (2002) expõe uma proposta similar, pautada na tese de que a 

gramática ajuda a adequar o texto aos propósitos comunicativos e a padrões linguísticos 

valorizados socialmente. Portanto, o trabalho com a metalinguagem é tido como 

necessário, mas a escola deve trabalhar o sistema linguístico sem dar definições, levando 

o aluno a refletir e a chegar às suas próprias conclusões.  

Já Perini (2005) defende a exploração dos objetos gramaticais na escola 

independentemente do texto, alegando três razões: são componentes de aplicação 

imediata (reconhecer as palavras nos dicionários e as abreviações das classificações 

gramaticais nos verbetes); contribuem com a formação de habilidades cognitivas 

(raciocínio, observação, pesquisa e pensamento independente); permitem falar sobre a 

língua (produção de comentários como “Bela metáfora!” ou “Isso é ambíguo” ou de 

análises como “As rimas são construídas com palavras proparoxítonas”) e ampliar o 

universo cultural, pois conhecer formas em desuso, como a mesóclise, o pronome “vós” 

e o pretérito mais-que-perfeito simples, facilita a leitura de textos antigos. 

A discussão em torno dos CL tomou maior fôlego com a divulgação dos resultados 

insatisfatórios dos estudantes brasileiros em avaliações de leitura e de produção escrita 

no início dos anos 2000, tais quais Pisa, Saeb e Enem. Mais uma vez ficou evidente que 

o patrulhamento gramatical e a análise formal das unidades da língua não favorecem o 

letramento. Dados da prova de redação do Enem mostram que a principal dificuldade dos 

estudantes não está no domínio do registro formal e da norma padrão da língua, mas no 

agenciamento de recursos linguístico-expressivos que marquem sua autoria (ROJO, 

2009).  

Em virtude disso, Antunes (2003) defende o ensino de uma gramática funcional, 

relevante e significativa, que explique não só as regras, mas também o funcionamento da 

língua em textos orais e escritos, dos mais diversos gêneros e contextos 

sociocomunicativos. Ancoradas no interacionismo sociodiscursivo (ISD), Bezerra e 

Reinaldo (2013) expõem uma metodologia mais sistemática da AL, que opera sobre o 

                                                 
24 Atividades epilinguísticas são aquelas cuja reflexão está voltada para o uso, por 

exemplo, atividades que exploram a adequação vocabular, as variedades linguísticas, a 

intencionalidade discursiva etc. 
25 Atividades metalinguísticas são aquelas cuja reflexão está voltada para a descrição, a 

categorização e a sistematização dos elementos linguísticos, não estando vinculadas 

necessariamente ao processo discursivo, a exemplo de explorar a pontuação sob o viés sintático. 
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texto nos níveis: sequencial-composicional (sequências tipológicas e tipos de discurso), 

enunciativo (responsabilização enunciativa, vozes e modalização), semântico (conteúdo 

temático e textualização) e argumentativo (atos de discurso, orientação argumentativa).  

A despeito dos avanços dessas propostas, que reconhecem a natureza 

sociointerativa da linguagem e a heterogeneidade do sistema linguístico, consideramos 

que há marcas de convenção da escrita cuja natureza exige sua exploração de forma 

recorrente, sem a necessária mediação de uma unidade maior como o texto ou gênero. 

Questões ortográficas, por exemplo, que são reguladas por uma convenção, dispensam a 

análise de seu funcionamento em objetos da comunicação textual-discursiva. São melhor 

apropriadas a partir de atividades de observação das regularidades das palavras, de 

elaboração de hipóteses, de formulação de regras e de retomada e sistematização. 

Concordamos com Mendonça (2006) e com Perini (2005) quando eles sustentam 

a necessidade de se explorar a nomenclatura e a metalinguagem como um meio para a 

aprendizagem, e não um fim em si mesmas. São expedientes que facilitam a condução da 

aula, pois possibilitam a economia linguística, servem à consulta de gramáticas e 

dicionários e ajudam na resolução de provas de vestibular e concursos. O reconhecimento 

dos termos e da estrutura organizacional da oração é condição indispensável para que o 

aluno aprenda as regras de uso da vírgula, sendo uma das etapas do processo de 

aprendizagem reflexiva da morfossintaxe. O que define, portanto, a abordagem da AL 

não é apenas o tipo de conteúdo trabalhado, mas os princípios teórico-metodológicos que 

a sustentam.  

Nessa perspectiva, Mendonça (2006) é quem apresenta, a nosso ver, uma proposta 

didática mais completa de ensino de AL, na medida em que concebe outras unidades além 

do texto. A autora mostra que o currículo da AL pode se organizar de modo espiralado a 

partir das práticas de letramento em diferentes gêneros, tomando como objeto as suas 

características linguístico-estilísticas, a exemplo do modo imperativo, da ambiguidade e 

das figuras de retórica em propagandas publicitárias. Outra possibilidade é se explorar, 

no âmbito da escuta/leitura, a análise dos efeitos de sentido promovidos pelos recursos 

linguísticos nos textos e, no âmbito da produção oral/escrita, o uso e função desses 

recursos na construção do texto, visando à avaliação, no caso da oralidade, e à revisão e 

à refacção textual, no caso da escrita.  

Por fim, a linguista ressalta o trabalho com a AL voltado para as categorias 

linguísticas e gramaticais, a fim de o aluno se apropriar gradativamente de aspectos 

normativos ou sistêmicos da língua. Contra o ensino transmissivo da GT e a fragmentação 
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dos eixos, a autora propõe uma abordagem indutiva e construtiva desses tópicos que 

amplie a formação linguística dos estudantes e os faça explicitar suas reflexões. 

Observa-se, portanto, que a mudança no ensino desse eixo não irrompeu de forma 

revolucionária, mas contínua, lenta e gradual. Nos anos 1980, a preocupação central era 

com o texto e a norma padrão; nos anos 1990, o foco eram o texto e os usos sociais; e, a 

partir dos anos 2000, o cerne está nos gêneros e nos discursos. Não se trata de um 

movimento de ruptura, pois a AL resulta de várias tendências em processo de construção 

e amalgamação, que não elimina a GT. Em resumo, ela pode ser definida como uma 

proposta de reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o funcionamento da 

linguagem nas dimensões normativa, sistêmica, textual e discursiva, a fim de subsidiar as 

práticas sociais de uso da linguagem e de promover a análise e a sistematização de 

fenômenos linguísticos.  

  

2. A Matriz de Referência do Enem: o lugar reservado aos conhecimentos 

linguísticos 

 

A contextualização e a interdisciplinaridade são dois aspectos peculiares ao Enem. 

O exame prioriza a capacidade de leitura e compreensão de ideias, em vez da 

memorização e acumulação de dados e informações. Assim, as questões que versam sobre 

os CL estão, em geral, associadas à leitura de algum texto. Essa articulação fica evidente 

quando se observa que quatro competências, e suas respectivas habilidades, pertinentes à 

Língua Portuguesa, das nove da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

contemplam os dois eixos de ensino: 

 

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar 

recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 

contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. 

H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento 

de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e 

político.  

H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e 

procedimentos de construção do texto literário. 

H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos 

atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.  
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Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas 

simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 

cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a 

progressão temática e para a organização e estruturação de textos de 

diferentes gêneros e tipos.  

H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos 

em situações específicas de interlocução. 

H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para 

a preservação da memória e da identidade nacional.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista 

sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

H21 – Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, recursos 

verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar 

comportamentos e hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, 

assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 

produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos 

argumentativos utilizados. 

H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas 

empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, 

sedução, comoção, chantagem, entre outras.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua 

portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas 

linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, 

regionais e de registro.  

H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações 

específicas de uso social. 

H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua 

portuguesa nas diferentes situações de comunicação. (MEC/INEP, 

2012, p. 3-4, em negrito no original). 

 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 125 
 

Os CL ainda são contemplados pelas duas competências, e algumas de suas 

respectivas habilidades, relacionadas às novas mídias, a saber: a habilidade 1 da 

competência 1, que exige do candidato “identificar as diferentes linguagens e seus 

recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação” 

(MEC/INEP, 2012, p. 2) e a habilidade 29 da competência 9, que requer do candidato 

“identificar (sic) pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 

informação” (MEC/INEP, 2012, p. 4). Observa-se que ambas pressupõem o 

reconhecimento de elementos da linguagem, verbais ou não verbais, para se identificar a 

tecnologia ou forma de comunicação usada, estabelecendo uma relação interdisciplinar 

entre Língua Portuguesa e Tecnologia da Informação, que se revela, sobretudo, na análise 

de gêneros digitais (tuítes, e-mails, hipertextos) ao longo das edições. 

Ainda no que concerne à interdisciplinaridade, o exame destaca o domínio da 

norma culta como um dos cinco eixos cognitivos comuns a todas as áreas. Não obstante, 

seguindo a tendência adotada pelos documentos oficiais (BRASIL, 1998; BRASIL, 

2006)26, a Matriz do Enem e os objetos de conhecimentos a ela associados (MEC/INEP, 

2012) privilegiam a abordagem de tópicos linguísticos distintos dos aspectos sistêmicos 

e normativos comumente tratados nas gramáticas.  

São indicados conteúdos textuais (sequências tipológicas; composição textual; 

macroestrutura semântica e progressão temática; recursos coesivos e articulação do 

texto), estilísticos (recursos expressivos da língua e dos textos literários; relação entre os 

recursos literários e o contexto de produção), discursivos (gêneros, estratégias e 

procedimentos argumentativos; recursos persuasivos verbais e não verbais; função 

sociocomunicativa e recursos dos gêneros textuais, com destaque para os argumentativos 

e os digitais; funções da linguagem), sociolinguísticos (norma culta, variação e registro 

linguístico; patrimônio linguístico nacional), pragmáticos e enunciativos (dêixis; seleção 

lexical; tempos e modos verbais; formas de introduzir pontos de vista). Vejamos, a seguir, 

como eles são explorados pelo Novo Enem. 

  

                                                 
26 Não fazemos referência à Base Nacional Comum Curricular, porque a parte dedicada 

aos conteúdos específicos das áreas ainda está, neste ano de 2017, em processo de reconhecimento 

oficial e publicação. 
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3. Conhecimentos linguísticos nas edições do Novo Enem: uma proposta de análise 

 

Tendo em vista nosso objetivo de averiguar o que se avalia em termos de 

conhecimentos linguísticos da Língua Portuguesa no Novo Enem, nosso corpus é 

formado pelas questões das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias que 

mobilizam saberes sobre esse eixo de ensino. Para os fins deste trabalho, consideramos 

as questões que exigem a análise de elemento linguístico, seja no enunciado, seja em 

alguma(s) da(s) alternativas, seja em ambos, e excluímos aquelas que tematizam um 

tópico linguístico, como variação ou gêneros, mas requerem apenas a compreensão das 

ideias do(s) texto(s)-base para sua resolução, pois situam-se no eixo da leitura.  

Este é o caso das questões que solicitam a identificação do propósito comunicativo 

do gênero do texto lido sem focar suas características linguístico-estilísticas ou que pedem 

o reconhecimento do(s) ponto(s) de vista de texto(s) sobre fenômenos variacionistas. Das 

45 questões de cada prova, uma média de 13,18 tomam por objeto um tópico linguístico, 

perfazendo uma média percentual de 29,29%, números significativos diante da variedade 

de disciplinas e de eixos que a área contempla, conforme se pode observar ao longo das 

edições na tabela abaixo:  

 

Tabela 1 – Abordagem dos conhecimentos linguísticos por prova 

Provas Número de questões Percentual de questões 

2009 13 28,88% 

2010.1 11 24,44% 

2010.2 12 26,66% 

2011 12 26,66% 

2012 13 28,88% 

2013 13 28,88% 

2014 15 33,33% 

2015.1 11 24,44% 

2015.2 13 28,88% 

2016.1 14 31,11% 

2016.2 18 40% 

Fonte: elaborada pelas autoras 

As edições do Novo Enem exploram a análise dos efeitos de sentido ou da função 

de recursos linguísticos em textos ou gêneros, seguindo o exposto em sua Matriz, mas 

também há um número expressivo de questões que abordam os aspectos formais da 
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língua, ainda que tomem o texto como unidade de análise. Os conhecimentos de natureza 

semântico-estilística (figuras de linguagem, recursos expressivos literários e não 

literários) e textual-discursiva (unidade linguístico-composicional dos gêneros, coesão, 

estratégias e recursos argumentativos) prevalecem em detrimento dos fono-ortográficos 

e morfossintáticos, os quais, em geral, são mobilizados nas questões que tratam de norma 

e variação linguística ou que exploram os recursos expressivos dos textos. Poucas 

questões repetem os modelos de exercícios estruturais meramente classificatórios das 

gramáticas escolares. Esse retrato fica claro quando se observa a distribuição dos 

conteúdos ao longo das edições: 

 

Tabela 2 – Conteúdos mobilizados por prova (número e percentual aproximado 

de questões) 

Conteúdos 2009 2010.1 2010.2 2011 2012    2013 2014 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 Total 

Norma 

padrão, 

variação e 

heteroglossia 

6 2 5 3 5 1 3 4 4 2 3 38 

25,33% 

Aspectos 

formais e 

funcionais dos 

gêneros 

1 4 2 1 - 3 3 1 - 4 5 24 

16% 

Estratégias e 

recursos 

persuasivos e 

argumentativo

s  

2 - 1 3 - 1 2 2  3 3 3 20 

13,33% 

Coesão 

referencial e 

sequencial 

- 3 2 1 2 1 2 - 1 3 3 18 

12% 

Funções da 

linguagem 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 15 

10% 

 

Recursos 

semântico-

estilísticos 

1 - 1 - 4 4 

 

- - 1 1 1 13 

8,66% 

Procedimentos 

Literários 

1 - 1 1 - - 2 - 1 - 1 7 

4,66% 

 

Figuras de 

linguagem 

1 1 - 1 1 - 1 - - - - 5 

3,33% 
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Modalizadores - - - - - - 1 -  2 - - 3 

2% 

Sequências 

tipológicas 

- - 2 - - - - 1 - - - 3 

2% 

Formação de 

palavras 

- 1 - - - - - 1 - - - 2 

1,33% 

Total                                                                        

                                                                                                                                                     

  150 

(100%) 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

As variedades linguísticas, em todas as suas ramificações (diatópica, diastrática, 

diamésica, diafásica e diacrônica) e níveis (fonético-fonológico, lexical e 

morfossintático), incluindo os usos e aspectos da norma padrão e o patrimônio linguístico 

nacional (português não padrão e língua iorubá), são o tópico mais recorrente nas nove 

edições do Novo Enem, somando o total de 38 questões, equivalente a 25, 33% das que 

se situam no eixo dos CL. Tópicos gramaticais, como regras morfossintáticas e formação 

de palavras, também recebem um novo tratamento na perspectiva da variação, como se 

pode observar na questão 116 da segunda aplicação da prova do Enem em 2010: 

 

Enem 2010.1 – QUESTÃO 116 

Diante do número de óbitos provocados pela gripe H1N1 — 

gripe suína — no Brasil, em 2009, o Ministro da Saúde fez um 

pronunciamento público na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer 

a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento 

do retorno às aulas, em agosto, para que se evitassem a aglomeração de 

pessoas e a propagação do vírus.  

Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta pela 

correção gramatical, seria correto o Ministro ler, em seu 

pronunciamento, o seguinte trecho:  

A) Diante da gravidade da situação e do risco de que nos 

expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas, para 

que se possa conter o avanço da epidemia.  

B) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos 

expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, 

para que se possam conter o avanço da epidemia.  
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C) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos 

expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, 

para que se possa conter o avanço da epidemia.  

D) Diante da gravidade da situação e do risco os quais nos 

expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas, para 

que se possa conter o avanço da epidemia.  

E) Diante da gravidade da situação e do risco com que nos 

expomos, tem a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, 

para que se possa conter o avanço da epidemia.  

(MEC/INEP, 2010b, p. 12) 

   Embora essa questão tome como referência as variedades linguísticas — mais 

especificamente a diastrática, por se tratar do pronunciamento de um ministro, 

considerando, portanto, seu status social; e a diafásica, por levar em conta a situação 

comunicativa, que exige o uso de uma linguagem mais formal —, para chegar à resposta 

correta (letra C), o candidato deveria atentar a questões morfossintáticas da GT, como a 

regência do verbo expor, que exige a preposição a (daí “riscos a que nos expomos”); a 

concordância do verbo evitar, que, por ser transitivo direto, precisaria ficar no plural para 

concordar com “aglomerações de pessoas”; e a concordância da locução verbal poder 

conter, também transitiva direta, com “avanço da epidemia”, ficando, assim, no singular. 

Além disso, ela toma como unidade de análise um período curto, uma frase isolada, e 

explora a forma dissociada do seu sentido. 

Dada a prevalência da exploração do conteúdo “norma padrão, variação e 

heteroglossia” ao longo de todas as edições do Novo Enem, tomemos mais uma questão 

como exemplar dessa categoria. A 111 da edição 2009, diferentemente da acima 

analisada, não se detém a questões estruturais da língua e considera o sentido com que as 

estruturas linguísticas operam no texto e a intencionalidade com que são usadas. 

 

Enem 2009 – QUESTÃO 111 

Cuitelinho   

Cheguei na bera do porto  

Onde as onda se espaia.  

As garça dá meia volta,  

Senta na bera da praia.  

E o cuitelinho não gosta  

Que o botão da rosa caia.   
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Quando eu vim da minha terra,  

Despedi da parentaia.  

Eu entrei em Mato Grosso,  

Dei em terras paraguaia.  

Lá tinha revolução,  

Enfrentei fortes bataia.   

 

A tua saudade corta  

Como o aço de navaia.  

O coração fica aflito,  

Bate uma e outra faia.  

E os oio se enche d´água  

Que até a vista se atrapaia.     

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó.  

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. São Paulo: Parábola, 

2004 

Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta 

aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, 

além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a 

importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no 

fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a 

A) recriação da realidade brasileira de forma ficcional.  

B) criação neológica na língua portuguesa.  

C) formação da identidade nacional por meio da tradição oral.    

D) incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do 

interior do Brasil.  

E) padronização de palavras que variam regionalmente, mas 

possuem mesmo significado. 

(MEC/INEP, 2009, p.9)  

  

A letra da canção pode ser tida como um exemplo de três tipos de variação: 

diatópica, dado que o eu lírico deixa marcas em sua fala que indicam o lugar a que 

pertence (provavelmente uma região interiorana); diastrática, uma vez que ele parece 

pertencer a uma classe trabalhadora menos favorecida e com pouco ou nenhum acesso 

aos estudos; e, ao mesmo tempo, diamésica, já que estamos claramente diante de um 

registro oral da língua. A questão, no entanto, exclui a variação diastrática de sua análise 
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e, dessa forma, não leva em conta a questão social, ou o status do falante. O enunciado já 

revela que a canção manifesta a forma de falar de um povo, que pode ser tida como uma 

manifestação cultural.  

Diante disso, o distrator A é claramente incorreto, pois fala em “forma ficcional”, 

entrando em contradição com o que está exposto no próprio enunciado. O distrator B fala 

em neologismo, e isso pode confundir um pouco o candidato que não tenha clareza acerca 

do significado de “criação neológica”. Além disso, não há nenhuma ocorrência de novas 

palavras criadas pelo eu lírico da canção, e sim vocábulos que já existem, mas são falados 

de uma forma diversa da norma padrão. A letra C responde exatamente ao que a questão 

solicita — pois fala em formação de identidade nacional por meio de uma produção 

cultural —, evidenciando o aparecimento da variação diamésica (oral). As demais 

alternativas referem-se à variação diatópica, afinal ambas fazem referência ao lugar do 

falante. Contudo, a letra D fala em “incorreção”, termo totalmente repudiado pela 

Sociolinguística, por carregar a pecha do preconceito linguístico. Finalmente, o distrator 

E é um pouco confuso ao falar em padronização e variação ao mesmo tempo.  

Em segundo lugar, na Tabela 2, aparecem as questões que exploram o 

funcionamento dos elementos linguístico-discursivos do gênero ou que pedem o seu 

reconhecimento com base, entre outros aspectos, em suas características formais e/ou 

funcionais. Dentre elas, as sequências tipológicas (cujas questões serão ilustradas mais 

adiante) estão destacadas na Tabela 2 por serem exploradas isoladamente em exercícios 

que adaptam a classificação proposta por Adam (1990). Na categoria dos aspectos formais 

e funcionais dos gêneros, encontram-se 24 questões do Novo Enem, o que corresponde a 

16% das que envolvem CL. Tomemos como exemplo a questão 135 da segunda aplicação 

da prova em 2010: 

  

Enem 2010.2 – QUESTÃO 135 

Assaltantes roubam no ABC 135 mil figurinhas da Copa do 

Mundo 

 Cinco assaltantes roubaram 135 mil figurinhas do álbum da 

Copa do Mundo de 2010 na noite de quarta-feira (21), em Santo André, no 

ABC. Segundo a assessoria da Treelog, empresa que distribui os cromos, 

ninguém ficou ferido durante a ação. 

 O roubo aconteceu por volta das 23h30. Armados, os 

criminosos renderam 30 funcionários que estavam no local, durante cerca de 

30 minutos, e levaram 135 caixas, cada uma delas contendo mil figurinhas. 

Cada pacote com cinco cromos custa R$ 0,75., 
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 Procurada pela G1, a Panini, editora responsável pelas 

figurinhas, afirmou que a falta de cromos em algumas bancas não tem relação 

com o roubo. Segundo a editora, isso se deve à grande demanda pelas 

figurinhas. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado). 

A notícia é um gênero jornalístico. No texto, o que caracteriza a 

linguagem desse gênero é o uso de: 

A) expressões linguísticas populares. 

B) palavras de origem estrangeira. 

C) variantes linguísticas regionais. 

D) termos técnicos e científicos. 

E) formas da norma padrão da língua. 

(MEC/INEP, 2010b, p. 18) 

 

Como se pode perceber, o exercício solicita o reconhecimento de características 

da linguagem mais comumente usada no gênero notícia, não explorando questões mais 

contextuais sobre o uso e o funcionamento do gênero, como condições de produção, 

indícios de representações político-ideológicas, estilo ou tema. Para respondê-la de forma 

correta (letra E), o aluno teria que perceber a prevalência da norma padrão da LP no texto 

em análise. No entanto, se o candidato conhecesse bem o gênero em questão e as 

exigências de boa parte dos veículos de comunicação, poderia responder corretamente 

sem ler o texto, recorrendo a seu conhecimento prévio sobre o tipo de linguagem mais 

comumente utilizado em notícias. 

Outro exemplo dessa categoria, desta vez voltado à função do gênero, e não a 

aspectos formais, é a questão 114 da primeira aplicação da prova em 2016: 

 

Enem 2016.1 – QUESTÃO 114 

O livro A fórmula secreta conta a história de um episódio 

fundamental para o nascimento da matemática moderna e retrata uma 

das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas 

misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição — e 

matemática! 

Esse é o instigante universo apresentado no livro, que resgata a 

história dos italianos Tartaglia e Cardano e da fórmula revolucionária 

para resolução de equações de terceiro grau. A obra reconstitui um 

episódio polêmico que marca, para muitos, o início do período moderno 

da matemática. 
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Em última análise, A fórmula secreta apresenta-se como uma 

ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da 

matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados 

do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura 

e uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de 

forma interessante, inteligente e acessível ao grande público. 

GARCIA, M. Duelos, segredos e matemática. Disponível em: 

http://cienciahoje.uol.com.br. 

Acesso em: 6 out. 2015 (adaptado). 

Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir 

determinados objetivos. Nesse sentido, a função social desse texto é: 

A) interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa. 

B) apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo 

impessoal. 

C) fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese 

crítica. 

D) informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na 

obra. 

E)  classificar a obra como uma referência para estudiosos da 

matemática. 

 

O enunciado da questão, ao falar nas escolhas que um produtor de texto realiza 

para alcançar seus objetivos, parece remeter à seleção do gênero mais adequado à situação 

e aos propósitos comunicativos. Ao solicitar que o candidato reconheça a função social 

do texto lido, em vez de apenas identificar o gênero a que pertence, a questão atende à 

perspectiva sociointeracionista da linguagem, uma vez que considera aspectos 

pragmático-discursivos envolvidos nos usos da língua, ou seja, nas escolhas linguísticas 

realizadas, como os adjetivos de caráter apreciativo. Para respondê-la, inevitavelmente o 

aluno teria que identificar que o texto é uma resenha do livro “A fórmula secreta” 

publicada na revista Ciência Hoje, cuja finalidade, como de toda resenha, é fazer uma 

apreciação da obra a partir de uma síntese crítica, resposta contemplada na alternativa C. 

Na terceira posição, com 20 questões (13,33% do total das aqui consideradas), 

estão as que envolvem estratégias e recursos persuasivos e argumentativos verbais e não 

verbais. Tal categoria, assim como a dos recursos semântico-estilísticos (adiante 

analisada), foi assim destacada por recobrir, nas alternativas das questões, uma gama de 

elementos da língua, inclusive morfossintáticos, que servem a tais finalidades. Ainda 
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dentre esses recursos expressivos, destacamos, em nossa categorização, as figuras de 

linguagem (analisadas a seguir), porque, além de aparecerem nas alternativas que 

interrogam sobre os recursos semântico-estilísticos e persuasivos dos textos, são tomadas 

exclusivamente como objeto de algumas questões. Enfim, para ilustrar questões 

classificadas como de estratégias e recursos persuasivos e argumentativos verbais e não 

verbais, analisemos a 124 da prova de 2011: 

 

Enem 2011 – QUESTÃO 124 

 

  Disponível em: http://www.ccsp.com.br. Acesso em: 27 jul. 

2010 (adaptado). 

 

O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte 

mote: “Mude sua embalagem”. A estratégia que o autor utiliza para o 

convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos 

verbais e não verbais, com vistas a:  

A) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto 

anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. 

B) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos 

alimentares saudáveis, reforçando tal postura. 

C) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte 

da população, propondo a redução desse consumo. 

D) associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, 

sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante.  

E) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não 

desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. 

(MEC/INEP, 2011, p. 15) 

 

Podemos perceber que o próprio enunciado fala em “estratégia para o 

convencimento” e solicita que o candidato analise os “recursos expressivos verbais e não 

verbais” para reconhecer com que propósitos eles foram usados. Portanto, o estudante 
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teria que perceber, além da associação entre os enunciados verbais (“açúcar” e “Mude sua 

embalagem”) e não verbal (a imagem de uma embalagem imitando uma barriga saliente), 

a finalidade da propaganda (vender o adoçante) para compreender a estratégia persuasiva 

do texto e chegar à solução da questão (letra D). A questão é de nível mediano, pois parte 

do enunciado da alternativa D — substituição desse produto pelo adoçante — parafraseia 

o slogan do anúncio: “Mude sua embalagem”. Esse é um exemplo de questão que 

consegue articular a análise dos elementos linguísticos à leitura e compreensão dos textos. 

Nessa categoria, além de exercícios voltados aos propósitos e efeitos das 

estratégias e recursos persuasivos e argumentativos utilizados (como o analisado acima), 

aparecem também questões que se voltam à identificação dessas estratégias e recursos, a 

exemplo da 101 da segunda aplicação da prova de 2016. 

 

Enem 2016.2 – QUESTÃO 101 

Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você 

quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a 

derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por 

nossa empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. 

Veja, n. 2 320, 8 maio 2013 (adaptado). 

O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo 

a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção 

assume a forma de um convite, estratégia argumentativa 

linguisticamente marcada pelo uso de: 

A) conjunção (quando). 

B) adjetivo (irresistível). 

C) verbo no imperativo (descubra). 

D) palavra do campo afetivo (paixão). 

E) expressão sensorial (acariciando). 

 

O enunciado da questão afirma que a estratégia argumentativa do texto 

publicitário assume a forma de um convite e questiona qual marca linguística comprova 

isso. O distrator A claramente não atende ao solicitado, já que a conjunção “quando”, 

apesar de comumente aparecer em textos de convite, não tem a função própria de 

convidar, no sentido de “chamar”. Já os distratores B, D e E apelam a palavras atrativas 

de campos semânticos afins, como “irresistível”, “paixão” e “acariciando”, o que poderia 

confundir o candidato por serem “convidativas”. No entanto, ele teria que compreender 
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que o solicitado foi a identificação de uma marca linguística que comprovasse a estratégia 

argumentativa do texto no sentido de fazer, ele próprio, um convite ao leitor, no caso, o 

modo verbal imperativo com efeito persuasivo, daí a resposta ser a letra C. Ao enunciar 

“descubra”, o texto publicitário está de fato convidando o potencial consumidor a 

descobrir o sabor do chocolate anunciado.    

A quarta categoria elencada por ordem de prevalência no exame é a que trata da 

coesão referencial e sequencial, com 18 questões ou 12% do total que abrange CL. A 

perspectiva textual norteia a abordagem da coesão, pois os recursos coesivos referenciais 

e sequenciais (conectivos) são mobilizados a partir dos valores e das relações lógico-

semânticas que estabelecem na construção do texto, como na questão 107 do Enem 2014: 

 

Enem 2014 – QUESTÃO 107 

Tarefa 

Morder o fruto amargo e não cuspir  

Mas avisar aos outros quanto é amargo  

Cumprir o trato injusto e não falhar  

Mas avisar aos outros quanto é injusto  

Sofrer o esquema falso e não ceder  

Mas avisar aos outros quanto é falso  

Dizer também que são coisas mutáveis...  

E quando em muitos a não pulsar  

— do amargo e injusto e falso por mudar —  

então confiar à gente exausta o plano 

de um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 

Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” 

articulam, para além de sua função sintática,  

A) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.  

B) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.  

C) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.  

D) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.  

E) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 

(MEC/INEP, 2014, p. 10) 
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Como podemos notar, o enunciado solicita a identificação da articulação 

estabelecida pela conjunção “mas” no poema “para além de sua função sintática”, ou seja, 

não interessa apenas a função gramatical da classe em análise, mas a relação que ela 

estabelece na construção de sentido do texto. Por isso, é importante que o candidato 

interprete o poema, a fim de identificar que “avisar aos outros o quanto é 

amargo/injusto/falso” constitui o argumento mais forte do eu lírico (daí a resposta ser a 

letra C). 

A quinta colocada no ranking das categorias é a que explora as funções da 

linguagem, com um total de 15 questões, ou 10% das que envolvem CL no Novo Enem. 

Apesar da perspectiva textual-discursiva predominante na abordagem dos conteúdos 

acima, o exame faz jus à noção de código presente na denominação da área a que pertence 

a disciplina Língua Portuguesa e recorre a um objeto de caráter estrutural — no caso, as 

próprias funções da linguagem — para avaliar as capacidades de análise dos textos. A 

teoria funcionalista de Jakobson (1992) pressupõe uma noção estanque e unilateral de 

comunicação e reduz as múltiplas funções a que os textos e discursos podem servir a seis 

classificações pré-estabelecidas, a saber: referencial, emotiva, conativa, fática, 

metalinguística e poética. As questões sobre esse tópico, em geral, associam a 

compreensão da ideia global do texto à definição teórica das funções, exceto a 124 da 

segunda edição da prova de 2015 (MEC/INEP, 2015b, p. 15), que exige a análise das 

marcas linguísticas da função referencial presente em uma notícia. Como exemplo dessa 

categoria, analisemos a questão 127 do Enem 2012: 

  Enem 2012 – QUESTÃO 127 

Desabafo 

 Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha 

divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é 

uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 

que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na 

secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram 

ontem. Estou nervoso. Estou zangado.  

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).  

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de 

várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma 

sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 

linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

A) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.  
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B) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.  

C) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.  

D) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.  

E) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da 

comunicação. 

(MEC/INEP, 2012, p. 16) 

 

O enunciado da questão acima já diz qual a função da linguagem predominante, 

“a emotiva ou expressiva”, restando ao candidato justificar essa presença. Em cada 

alternativa, há a explicação de uma das classificações pré-estabelecidas por Jakobson: a 

letra A, ao enfocar o código, faz referência à função metalinguística; a letra B, por 

destacar o emissor e seu estado de ânimo, ou “a atitude do enunciador”, remete à função 

emotiva ou expressiva (sendo esta, portanto, a resposta); a letra C, ao realçar o 

interlocutor, pressupõe a predominância da função apelativa ou conativa; a letra D, por 

sobressaltar o referente, faz menção à função referencial ou denotativa da linguagem; e, 

finalmente, a letra E, ao destacar o canal, ou “a manutenção da comunicação”, faz 

referência à função fática. A resolução dessa questão prescinde da leitura e análise do 

texto, pois, se o candidato conhecer os conceitos relativos às funções da linguagem e aos 

elementos da comunicação, ele pode meramente correlacionar as alternativas às 

informações dadas no enunciado. 

Na sexta categoria, relacionada a recursos semântico-estilísticos, encontramos 

questões que exploram de que forma as escolhas linguísticas dos autores — como efeitos 

sonoros, repetição de construções sintáticas, ausência de pontuação, marcação de 

posicionamento por meio de categorias gramaticais, expressividade de alguns termos, 

reinterpretação de ditados populares — colaboram para a construção de sentido dos 

textos. Analisemos a questão 119 do Enem 2013: 

 

  Enem 2013 – QUESTÃO 119 

 

Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o 

efeito de humor está indicado pelo(a)  
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A) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da 

expectativa ao final.  

B) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e 

efeito entre as ações.  

C) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade 

dos sentidos a ele atribuídos.  

D) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um 

tratamento formal do filho em relação à “mãe”.  

E) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de 

adição existente entre as orações.  

(MEC/INEP, 2013, p.13) 

 

Temos aqui um exemplo de análise de como os recursos semântico-estilísticos 

(morfossintáticos, nesse caso) contribuem para promover efeitos de sentido no texto, 

especificamente o efeito de humor nesse caso. Não basta o candidato saber identificar 

uma oração adversativa (“mas uma mãe é uma mãe”), uma conjunção aditiva (“e”), um 

substantivo (“mãe”), uma forma pronominal (“la”) ou verbal (“é”). É preciso que, além 

disso, ele perceba como essas estruturas estão funcionando no cartum e que relações de 

sentido elas estabelecem. Para chegar à resposta (letra A), o candidato teria, então, de ser 

capaz de perceber que há uma quebra de expectativa, introduzida pela argumentação que 

vem logo após a conjunção “mas”. A oração adversativa recorre à argumentação de que 

“uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la”, contrariando o discurso de senso comum 

de que a preguiça é um vício e que, como tal, deveria ser combatido. A personagem, na 

verdade, combate esse discurso com outro ainda mais forte, mais amplamente aceito na 

nossa cultura: o do respeito à figura materna. “Pronto”, ao final, evoca “ponto” e funciona 

como um recurso retórico de encerramento da discussão, forma de aceitação e legitimação 

do ato do “não fazer”. 

Na sétima posição, encontramos as questões que envolvem procedimentos 

literários, ou seja, as questões cujas alternativas indicam traços linguísticos (seleção 

vocabular, construções sintáticas) que são característicos do estilo de um autor ou de uma 

corrente estética, atendendo à habilidade prevista na Matriz de “relacionar informações 

sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário” 

(MEC/INEP, 2012, p.3), isto é, de articular os recursos do texto literário ao seu momento 

de produção. Esse tipo de indagação foi identificado em 7 ocasiões (6 provas), ou seja, 

em 4,66% do total de questões mapeadas para este trabalho, conforme apontado na Tabela 
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2. Como exemplo de seleção vocabular associada ao estilo autoral em textos literários, 

trazemos a questão 121 da prova de 2011: 

 

Enem 2011 – QUESTÃO 121 

Lépida e leve 

Língua do meu Amor velosa e doce, 

que me convences de que sou frase,  

que me contornas, que me vestes quase, 

como se o corpo meu de ti vindo me fosse. 

Língua que me cativas, que me enleias 

os surtos de ave estranha, 

em linhas longas de invisíveis teias, 

de que és, há tanto, habilidosa aranha... 

[...]  

Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, 

amo-te como todas as mulheres 

te amam, ó língua-lama, ó língua-resplendor 

pela carne de som que à ideia emprestas 

e pelas frases mudas que proferes 

nos silêncios de Amor!... 

 

MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org.). Os cem melhores poemas brasileiros do 

século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 (fragmento). 

 

A poesia de Gilka Machado identifica-se com as concepções artísticas 

simbolistas.  Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e 

formais modernistas, já que, nele, a poeta 

A) procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o 

cuidado formal.  

B) concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder 

da palavra.  

C) questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção 

do verso livre.   

D) propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe 

a simplificação verbal.  

E) explora a construção da essência feminina, a partir da polissemia 

de “língua” e inova o léxico. 

(MEC/INEP, 2011, p. 14) 
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A questão 121 opera com a concepção de que a literatura é também um trabalho 

com a linguagem, aspecto frequentemente considerado como um dos sinalizadores das 

marcas de autoria. De fato, a alternativa E, tida como correta pelos elaboradores da prova, 

destaca a relevância da polissemia da palavra língua (enquanto órgão do corpo humano e 

enquanto idioma) e do vocabulário inovador (“língua-lama”, “língua-resplendor”) na 

construção da natureza feminina por parte do eu lírico. Para chegar à resposta correta, o 

candidato deve conhecer aspectos formais da poesia, como a métrica e o esquema de 

rimas, e relacioná-los às tendências estéticas, pois as alternativas A e C pressupõem uma 

forma poética moderna (que “abandona o cuidado formal” e opta pelo “verso livre”), 

contrária à materializada nesse poema, que opta pela regularidade métrica e rítmica típica 

do simbolismo, haja vista a musicalidade acentuada dos versos.       

O candidato precisa tanto observar atentamente o léxico que veicula a 

literariedade do poema, quanto relacioná-lo às características da estética modernista, que 

preza pelos jogos semântico-figurativos e pela criação neológica, conforme indica o 

enunciado da questão. Apesar do conhecimento requerido do candidato ser pertinente, 

não podemos deixar de destacar o prejuízo que a fragmentação do texto (no caso, o poema 

de Gilka Machado) traz à leitura literária. Os cortes inseridos impedem que o candidato 

tenha acesso à integralidade do poema, à fruição estética e à construção dos sentidos do 

texto, aspecto que deveria merecer maior atenção por parte do Enem27. 

As cinco questões (3,33%) que versam especificamente sobre as figuras de 

linguagem assumem a oitava posição na Tabela 2 e avaliam a identificação do trecho em 

que elas ocorrem e dos efeitos que provocam, tomando por base fragmentos de textos 

literários ou de letras de canções, da autoria de Brecht (MEC/INEP, 2009, p.14), de 

Martha Medeiros (MEC/INEP, 2010.1, p.7), de Noel Rosa (MEC/INEP, 2011, p.7), de 

Carlos Drummond de Andrade (MEC/INEP, 2012, p.9) e de Machado de Assis 

(MEC/INEP, 2014, p.16). Vejamos mais de perto a questão 107 da prova de 2012 como 

exemplar dessa categoria: 

 

Enem 2012 – QUESTÃO 107             

Aquele bêbado 

— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os 

indicadores. Acrescentou: — Álcool.  

                                                 
27 Para uma leitura mais aprofundada a respeito, remetemos a Luna e Marcuschi (2015). 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 142 
 

O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de 

Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segall. 

Nos fins de semana, embebedava- se de Índia Reclinada, de Celso 

Antônio.  

— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos.  

Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu 

de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no 

Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras 

anônimos.  

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, 

adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre 

uma  

A) metaforização do sentido literal do verbo “beber”.  

B) aproximação exagerada da estética abstracionista.  

C) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem.  

D) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”.  

E) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.  

(MEC/INEP, 2012, p. 9) 

 

Para chegar à resposta da questão 107, o candidato tem seu caminho facilitado, na 

medida em que alguns dos distratores disponibilizados são obviamente inadequados.  É o 

que se pode dizer, por exemplo, das alternativas C (“apresentação gradativa da 

coloquialidade da linguagem”), D (“exploração hiperbólica da expressão ‘inúmeras 

coroas’”) e E (“citação aleatória de nomes de diferentes artistas”) que, no fragmento em 

questão, não ajudam a compor a ironia do termo causa mortis. Além disso, não se verifica 

uma introdução pari passu da coloquialidade da linguagem, conforme pretendido pela 

alternativa A. O que ocorre, no último parágrafo do conto, é uma gradação de registro, 

que vai do coloquial ao formal.  

No que tange à alternativa B, não podemos dizer que o eu lírico dialoga com o 

abstracionismo, embora seja possível considerar que ele “abstraiu a realidade” ou “se 

abstraiu da realidade” (na verve popular). Por sua vez, as citações não são introduzidas 

aleatoriamente, como afirma o distrator E, pois, no conto de C. D. de Andrade, é 

estabelecida uma relação lógica entre Jobim e a música e entre Quintana e a poesia. Cabe 

reconhecer que a questão requer do candidato o conhecimento de que a metáfora, em 

contraposição à noção de “sentido literal”, pode provocar diferentes efeitos de sentido, 
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dentre eles, o de ironia. Apesar de seus aspectos facilitadores, via distratores que falseiam 

ou extrapolam os sentidos do texto, a questão pode ser incluída entre aquelas que operam 

com os usos, e não com as estruturas formais da linguagem. 

Na nona posição da Tabela 2, identificamos as questões que se voltam para o 

fenômeno da modalização, estratégia de linguagem através da qual o sujeito expressa a 

natureza de sua adesão ao texto. A modalização é, pois, a marca que o sujeito deixa no 

discurso e que explicita sua(s) posição(ões) em relação ao seu interlocutor, a ele mesmo 

e a seu propósito. De acordo com Hoffnagel (2010), mais recentemente, a maioria dos 

autores que se ocupa da temática concorda que há duas modalidades básicas nas línguas 

naturais: a modalidade epistêmica (situa-se no eixo do conhecimento e envolve sua 

certeza ou probabilidade) e a modalidade deôntica (situa-se no eixo da conduta e abarca 

sua obrigatoriedade ou permissibilidade). No Novo Enem, foram identificadas três 

ocorrências (2%) que se ocupam dos modalizadores. É interessante observar que todas 

elas aparecem em provas recentes (uma na de 2014 e duas na de 2015.2)28. Analisemos a 

questão 120 do Enem 2014: 

 

Enem 2014 – QUESTÃO 120 

E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável 

do mundo acabasse? 

As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar  

logo,  em  2050.  Nesse  ano,  ninguém  mais tomará banho todo dia. Chuveiro 

com água só duas vezes por  semana.  Se  alguém  exceder  55  litros  de  

consumo (metade do que a ONU recomenda), seu abastecimento será 

interrompido. Nos mercados, não haveria carne, pois, se não há água para você, 

imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 kg de 

carne. Mas, não é só ela que faltará. A Região Centro-Oeste do Brasil, maior 

produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a 

produção. Afinal, no país a agricultura e a agropecuária são, hoje, as maiores 

consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, 

milho e outros grãos. 

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 

 

                                                 
28 A questão 104, da prova de 2013, também trabalha a modalização ao explorar as formas 

verbais na primeira pessoa do plural em um artigo de opinião. Classificamos, na tabela 2, como 

questão sobre gêneros, por enfocar esse recurso como marca típica dos artigos opinativos. 
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A  língua  portuguesa  dispõe  de  vários  recursos  para indicar a 

atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início do texto, 

o verbo “dever” contribui para expressar 

A) uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos 

hídricos. 

B) a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais 

contemporâneos. 

C) a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. 

D) uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. 

E) uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira.  

(MEC/INEP, 2014, p. 14) 

 

A questão explora o uso dos verbos modais, um dos casos mais comuns de 

modalização, mais precisamente, investiga o uso do verbo “dever”. Trata-se, no caso, de 

uma modalização epistêmica, que desvela o ponto de vista do autor. Com base num 

conhecimento tido como confiável (“as teorias mais pessimistas dizem que...”), ele 

decreta um futuro sombrio à água potável (“deve acabar logo”). Os distratores B e C estão 

obviamente incorretos, pois apontam para um comportamento positivo das pessoas no 

trato com o ambiente (capacidade das comunidades tanto de lidar com problemas 

ambientais quanto de substituir recursos naturais renováveis), o que não se confirma no 

texto, nem se aponta na frase introdutória que faz uso do verbo “dever”. O distrator A 

remete às possíveis consequências da ausência da água, apresentadas ao longo de quase 

todo o texto, mas não à falta d’água. Já o distrator E destaca uma situação ficcional, que 

não está relacionada ao uso do modalizador “deve” e nem se configura ao longo do texto 

que levanta hipóteses ancoradas na atual realidade brasileira. Como se percebe, a leitura 

da primeira frase do texto é suficiente para que o candidato se decida pela resposta D, tida 

como correta pelos elaboradores. Não há necessidade de ler o restante do texto. 

Na penúltima categoria, são exploradas as sequências tipológicas, presentes em 

três questões (2%) do Enem. A base teórica assumida pelo exame para abordar as 

sequências é a desenvolvida por Adam (1990). Assim, vemos os termos “narrativa”, 

“descritiva”, “argumentativa”, “explicativa”, “dialogal”, desse autor, nas questões 99 e 

131, da segunda aplicação da prova de 2010 (MEC/INEP, 2010b, p. 6, p. 17), ao lado das 

adaptações “expositiva”, “interativa”, “instrucional”, “persuasiva” e “injuntiva”, forjadas 

pelo próprio Enem com base em Bronckart (1999) e em outras tendências, na questão 103 

da prova de 2015.1 (MEC/INEP, 2015a, p.8). Consideremos a questão 99 da prova de 

2010.2 para fins de análise: 
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Enem 2010.2 – QUESTÃO 99 

Prima Julieta 

Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade 

em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao 

charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade. 

  Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa, 

diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, 

agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A 

cabeleira loura incluía reflexos metálicos. Ancas poderosas. Os olhos 

de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois 

planos: voz de pessoa da alta sociedade. 

MENDES, M. A idade do serrote. Rio de Janeiro: Sabiá, 1968. 

 

Entre os elementos constitutivos dos gêneros, está o modo 

como se organiza a própria composição textual, tendo-se em vista o 

objetivo de seu autor: narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. 

No trecho, reconhece-se uma sequência textual 

A) explicativa, em que se expõem informações objetivas 

referentes à prima Julieta. 

B) instrucional, em que se ensina o comportamento feminino, 

inspirado em prima Julieta. 

C) narrativa, em que se contam fatos que, no decorrer do tempo, 

envolvem prima Julieta. 

D) descritiva, em que se constrói a imagem de prima Julieta a 

partir do que os sentidos do enunciador captam. 

E) argumentativa, em que se defende a opinião do enunciador 

sobre prima Julieta, buscando-se a adesão do leitor a essas ideias. 

(MEC/INEP, 2010b, p. 6) 

 

Na questão 99, há sequências descritivas que exploram traços característicos da 

prima Julieta (“Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, 

remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos. Ancas 

poderosas. Os olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois 

planos: voz de pessoa da alta sociedade.”). Todavia, há igualmente sequências narrativas 

no fragmento (“Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme 

feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade. Apenas pelo seu andar 
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percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher.”). Assim, para chegar à 

resposta correta (D), não basta que o candidato conheça as marcas de cada tipologia 

textual. Ele precisa igualmente compreender os sentidos do texto para concluir que o 

distrator C não corresponde à resposta esperada, pois embora o excerto contenha 

sequências do tipo narrativo, não há nele uma sucessão temporal, conforme apontado por 

esta alternativa. Por sua vez, como a prima é descrita a partir do olhar subjetivo do 

narrador, a alternativa A, que remete a informações objetivas sobre Julieta, fica inválida. 

Os distratores B e E podem ser igualmente descartados, pois não há evidências no 

fragmento de que o narrador, respectivamente, ensine um modelo de comportamento ou 

busque a adesão do leitor. Ressalte-se que a compreensão global fica mais uma vez 

prejudicada pelo fato do texto literário restringir-se a um fragmento. 

A última categoria — formação de palavras — é a de menor incidência no 

contexto do Novo Enem. Apenas duas questões (1,33%) são dedicadas a esse conteúdo: 

a 107, presente na edição de 2010.1, e a 119, disponibilizada na prova de 2015.1. A 

primeira questão é estritamente formal, enquanto a segunda, apesar de enfocar os usos da 

língua nos textos do enunciado, acaba revelando-se formalista, quando a resposta 

considerada correta pelos elaboradores é analisada. Vejamos, então, as duas questões. 

 

Enem 2010.1 – QUESTÃO 107 

Carnavália 

Repique tocou 

O surdo escutou 

E o meu corasamborim 

Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? 

[...]  

ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento). 

 

No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção 

coração + samba + tamborim, refere-se, ao mesmo tempo, a elementos 

que compõem uma escola de samba e à situação emocional em que se 

encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. 

Essa palavra corresponde a um(a) 

A) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em 

outras línguas e representativos de outras culturas 

B) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos 

mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. 
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C) gíria, que compõe uma linguagem originada em 

determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em uma 

comunidade mais ampla. 

D) regionalismo, por ser palavra característica de determinada 

área geográfica. 

E) termo técnico, dado que designa elemento de área específica 

de atividade. 

(MEC/INEP, 2010a, p. 9) 

 

Como se observa, basta que o candidato leia o enunciado da questão e relacione a 

definição de cada um dos termos disponibilizados nas alternativas (estrangeirismo, 

neologismo, gíria, regionalismo, termo técnico) à palavra em destaque, para que 

identifique a proposta B (neologismo) como a resposta correta. O candidato sequer 

precisa ler o fragmento da letra da canção por completo, tampouco compreendê-lo. A 

questão é meramente estrutural e opera com base na memorização de conceitos. 

Consideremos, agora, a questão 119, veiculada na primeira edição da prova de 

2015.1. 

 

Enem 2015.1 – QUESTÃO 119 

TEXTO I  

Um ato de criatividade pode contudo gerar um modelo 

produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente 

formada com a terminação -(ó)dromo (= corrida), que figura em 

hipódromo, autódromo, cartógramo, formas que designam itens 

culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então, 

formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 

2008. 

 

TEXTO II  

Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo 

uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, -dromo quer 

dizer “ação de correr, lugar de corrida”, daí as palavras autódromo e 

hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile a escola se atrasa e 

é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a 

velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. 

GULLAR, F. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o 

Texto II apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra 

sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete 

A) o dinamismo da língua na criação de novas palavras. 

B) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas 

palavras. 

C) a apropriação inadequada de mecanismos de criação de 

palavras por leigos. 

D) o reconhecimento da impropriedade semântica dos 

neologismos. 

E) a restrição na produção de novas palavras com o radical 

grego. 

(MEC/INEP, 2015a, p. 13) 

 

A questão 119 requer explicitamente em seu enunciado a leitura do Texto II (de 

Gullar), mas é necessário que o candidato leia também o Texto I (de Azeredo), para 

compreender como se dá o processo de formação de palavras, no enfoque assumido pelo 

Enem. Se fizer apenas a leitura do texto II, o candidato poderá ser equivocadamente 

levado a selecionar o distrator C como a resposta correta, o que é improcedente. O texto 

de Gullar trata como “descabida” a iniciativa de “chamar de sambódromo uma passarela 

para desfile de escolas de samba”, sugerindo assim que os leigos utilizam de modo 

inadequado os mecanismos de criação de palavras, alternativa disponibilizada pela letra 

C.  O distrator B falseia o texto I, pois Azeredo deixa claro que o surgimento de 

“sambódromo” propiciou a formação de palavras como “rangódromo, beijódromo e 

camelódromo”. Portanto, é equivocado afirmar que uma nova realidade limita o 

aparecimento de novas palavras.  Os distratores D e E, por sua vez, fazem afirmações 

errôneas, na medida em que não há, na língua portuguesa, impropriedade semântica nos 

neologismos, nem restrição na produção de novas palavras com base nos radicais gregos. 

Devem, portanto, ser rejeitados pelo candidato (o descarte desses distratores prescinde 

até mesmo da leitura dos textos I e II).  

A proposta considerada adequada pelos elaboradores, que remete ao “dinamismo 

da língua na criação de novas palavras”, é a alternativa A, mas, como é apresentada fora 

de contexto, está incompleta. De fato, a língua não cria por si só novas palavras, mas são 

os sujeitos agindo por meio da linguagem nas práticas sociais que criam palavras 
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conforme surgem novas necessidades. E é em contextos culturais que a língua se constitui 

como dinâmica, indeterminada, histórica e pode ser percebida como em permanente 

transformação. Aliás, o próprio texto I aponta para essa peculiaridade, ao considerar que 

“hipódromo, autódromo, cartódromo [são] formas que designam itens culturais da alta 

burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então formas populares como 

rangódromo, beijódromo e camelódromo”.  Fica, pois, evidente, o papel dos sujeitos 

culturais na formação de palavras. A questão 119, como percebemos, se observada da 

perspectiva da resposta tida como certa, é formalista, pois opera com uma noção de língua 

como entidade autônoma, com existência própria, e que se constitui à revelia dos sujeitos 

e das práticas sociais.   

 

Considerações finais 

 

No âmbito dos CL, o Novo Enem apresenta um modelo avaliativo distinto dos 

tradicionais vestibulares e de certames de concursos públicos cujo foco está no domínio, 

seja por meio da análise, seja por meio da aplicação, da nomenclatura técnica e das 

normas e regras do português padrão, dissociadas de um contexto de uso. O princípio da 

contextualização, declarado na Matriz do exame, é respeitado, tanto que a maior parte das 

questões das provas toma como referência um texto de circulação social para explorar os 

elementos e recursos linguísticos nele presentes, associando-os ou não aos processos de 

leitura e compreensão textual.  

Os CL ocupam um espaço significativo nesse exame, haja vista cerca de 30% do 

total de questões das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias abordarem esse 

eixo de ensino. Houve um aumento considerável no número de questões acerca dos CL 

ao longo das edições, tanto que, nas primeiras, o índice era de 28% e, em 2016, os índices 

foram de 31,11% e de 40%, na primeira e segunda aplicação, respectivamente. A seleção 

de conteúdos realizada, em geral, coaduna com a Matriz da área, pois são privilegiados 

os conhecimentos de natureza sociolinguística, textual-discursiva e semântico-estilística, 

que se distribuem ao longo das competências 5 a 8, e suas respectivas habilidades, 

previstas para a disciplina Língua Portuguesa.  

Ao longo das edições, o exame confere prioridade ao tópico variação linguística 

em sua práxis avaliativa, tanto que ele é representado por um pouco mais que um quarto 

do total de questões, e, além da habilidade 20 da competência 6, a competência 8 é 

dedicada exclusivamente às suas dimensões de análise: identificação das marcas 
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linguísticas e do tipo de variedade (habilidade 25), relação entre variedade e contexto de 

uso (habilidade 26) e finalidades de uso da norma padrão (habilidade 27).  

 No entanto, o tratamento dado a esse eixo de ensino nem sempre condiz com a 

perspectiva da AL que fundamenta a Matriz. Conforme vimos ao longo da análise, parte 

das questões, ainda que apoiada em um texto ou em um fragmento de texto, requer apenas 

a mobilização de regras gramaticais, a categorização do elemento linguístico ou a 

indicação de sua função/sentido em determinada frase, aproximando-se da perspectiva da 

“gramática contextualizada”, que toma o texto como pretexto para análise formal 

(MENDONÇA, 2006). Vale salientar que o uso de fragmentos, especialmente de textos 

literários, compromete sua leitura e compreensão e, por conseguinte, a análise do 

funcionamento dos elementos e recursos linguísticos, o que vai de encontro à perspectiva 

da AL. Outra parte exige meramente a assimilação prévia de conceitos, pois prescinde da 

leitura e análise dos textos, ou seja, realiza uma avaliação de caráter conteudístico que 

considera o conhecimento cumulativo. E parte delas realiza a AL propriamente dita, 

associando o funcionamento dos recursos e marcas linguísticas ao sentido do texto ou 

discurso, embora nem sempre os distratores sejam formulados de modo adequado.  

Essa tendência alcança maior espaço nos dois últimos anos, com o aumento 

significativo de questões que abordam o gênero não só sob o ponto de vista formal, mas 

também funcional, e com a maior exploração das estratégias e recursos persuasivos e 

argumentativos e dos elementos coesivos na construção de sentidos do texto. Além disso, 

há uma relativa diminuição no número das questões que tratam de variação e norma, se 

comparado ao primeiro ano do Novo Enem, especialmente sob uma perspectiva formal, 

havendo, portanto, menor ênfase na tendência da gramática contextualizada.  

Concluímos que o Enem se encontra numa fase de transição que reflete e refrata 

a conjuntura atual do ensino de língua materna no que tange aos conhecimentos 

linguísticos. Em análise de livros didáticos, Bezerra e Reinaldo (2013) chamam atenção 

para o fato de que uma das tendências encontradas é a conciliadora, que segue as 

influências teórico-metodológicas da tradição gramatical, ao tratar de temas de teor 

homônimo, e da linguística moderna, ao explorar temas de teor textual ou pragmático-

discursivo. De modo similar às obras didáticas, o Novo Enem tenta avançar na perspectiva 

da análise linguística, como fica particularmente evidente nas últimas edições, mas ainda 

apresenta o ranço formal e conteudístico da GT ou da suposta gramática contextualizada, 

se o observamos do ponto de vista longitudinal.  
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Por um lado, o exame contribui para a mudança de enfoque na seleção dos 

conteúdos tradicionalmente adotados para o Ensino Médio, no que diz respeito aos CL, 

induzindo docentes e instituições que trabalham com essa modalidade de ensino a 

elencarem outros tópicos, de extrema relevância para a escuta, compreensão, análise e 

produção de textos e discursos, como os modalizadores, a coesão e os recursos 

argumentativos. Por outro lado, o exame acena para a manutenção da tradição gramatical, 

em sua versão mais moderna, a “gramática contextualizada”, que realiza um tratamento 

formal dos CL, ao mesmo tempo em que apresenta uma perspectiva mais atual de 

tratamento, a AL, dedicada aos aspectos funcionais, semântico-pragmáticos e 

sociodiscursivos dos tópicos linguísticos. 
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CAPÍTULO 5 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO NOVO ENEM 

Tatiana Simões e Luna 

Beth Marcuschi 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a abordagem dada à variação linguística 

nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2009 a 2016, e 

problematizar as noções de norma culta e norma padrão, indistintamente utilizadas pelo 

exame. Trata-se de um trabalho de natureza quantitativo-qualitativa, pois buscamos saber 

que conhecimentos acerca da variação são exigidos ao final da educação básica e como 

tais conteúdos são avaliados, observando se o português brasileiro atual é tomado como 

referência ao se tratar das normas urbanas de prestígio. Para tal, apoiamo-nos nas 

pesquisas sociolinguísticas de Bagno (2011), de Bortoni-Ricardo (2005), de Castilho 

(2010), de Ilari e Basso (2006) e de Tarallo (1985), bem como em estudos desenvolvidos 

por Faraco (2008) Marcuschi (2001) e Possenti (2004) a respeito da temática.  

Na organização do capítulo, contemplamos inicialmente, na seção 2., algumas 

reflexões teóricas a respeito das noções de norma padrão e norma culta, discutimos o 

conceito de variação e apresentamos características pertinentes aos vários tipos de 

variação, na perspectiva dos autores indicados. Na seção 3., buscamos esclarecer como e 

em que medida a variação linguística está contemplada na Matriz do Enem. 

Por sua vez, a seção 4 apresenta as etapas metodológicas para realização do 

trabalho, no caso, a quantificação e identificação dos conteúdos variacionistas avaliados 

por prova, bem como a análise das noções de norma e variação mobilizadas e do 

tratamento dado a esses tópicos pelas questões das provas.  Os dados analisados mostram 

que o Novo Enem tem contemplado as variedades em seus diversos tipos (diatópica, 

diastrática, diafásica, diacrônica e diamésica) e níveis (fonético-fonológico, 

morfossintático e lexical), adotando ora uma visão estereotipada dessas variedades, 

calcada em concepções equivocadas e distorcidas do fenômeno variacionista e em pilares 

da gramática tradicional, ora adotando uma postura de valorização dos diferentes falares, 
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inclusive do Português Brasileiro e das línguas minoritárias, e abordando a temática sob 

o enfoque de pesquisas linguísticas recentes.  

 

1. Variação linguística e ensino de Língua Portuguesa: brevíssima contextualização 

 

Conforme diversos autores já destacaram, dentre eles Bagno (2004), Bortoni-

Ricardo (2005), Faraco (2008), Ilari e Basso (2006), Marcuschi (2001), Possenti (2004), 

Travaglia (1996) e Vieira (2016), a variabilidade e a mutabilidade são processos inerentes 

às línguas naturais humanas. Esses processos, no entanto, nem sempre foram 

compreendidos como necessários ou adequados pelos estudiosos e até mesmo por parte 

de usuários da língua adeptos de um enfoque conservador. De acordo com Vieira (2016), 

o início das reflexões doutrinárias da tradição prescritivo-normativa e até mesmo do 

preconceito linguístico nos estudos gramaticais no Ocidente (ainda que não com essa 

nomenclatura) pode ser atribuída aos gramáticos alexandrinos. Centrando suas 

investigações na língua clássica grega, os alexandrinos, apesar de reconhecerem que o 

grego havia sofrido transformações significativas ao longo dos séculos, “avaliaram tais 

mudanças negativamente, além de quererem igualar o grego escrito nos séculos VI e V 

a.C., em Atenas, ao grego falado no século III a.C., em Alexandria” (VIEIRA, 2016, p. 

23).  

Esse enfoque distorcido a respeito das mudanças linguísticas e da relação fala-

escrita perdurou durante milênios e foi em grande parte responsável pela orientação 

prescritivista assumida nos estudos filológicos e na elaboração das gramáticas de diversas 

línguas do mundo ocidental. Também os dicionaristas empenharam-se em manter sob 

rígido controle e de forma bem sucedida, pelo menos até meados da segunda metade do 

século XX, os processos de mudança e a variação linguística. Perdurou, assim, por longo 

tempo, o argumento falacioso dos alexandrinos de que a pureza da língua (grega) 

precisava ser preservada dos “barbarismos” oriundos, inicialmente, da Macedônia e, 

posteriormente, de modo amplo, dos ataques destrutivos provenientes do uso equivocado 

e não dicionarizado dos vocábulos (inclusive quanto à ortografia) por uma parcela 

significativa da população. 

A noção de que os doutos faziam uso correto da língua enquanto os leigos a 

deturpavam, presente entre os alexandrinos, disseminou-se e favoreceu a consolidação da 

ideia de que existe uma norma linguística que deve ser assumida como padrão do “falar 

e escrever bem”. Essa padronização, uma espécie de abstração da língua tida como 
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correta, consiste, na realidade, na depuração do falar do grupo socioeconômico 

dominante, que, eliminada de suas “imperfeições”, é descrita e sistematizada em 

codificadores, os já mencionados dicionários e gramáticas. Esse falar, na verdade, é 

representado, como indicamos, pela escrita erudita e de renome (representada, sobretudo, 

pelas produções oriundas das esferas literária, jurídica, religiosa, política e midiática), da 

qual é excluída uma série de exemplos de usos que não coincidem com as regras 

prescritas, tendo-se como resultado não uma variedade, mas uma norma que determina o 

uso bom, belo e correto da língua.  

No Brasil, o padrão linguístico escrito considerado modelar por parte de 

gramáticas do Português, como as de Celso Cunha e Lindley Cintra ([1985]2008), 

Napoleão Mendes de Almeida ([1944]1988), Rocha Lima ([1957], 2010), era o padrão 

lusitano, que, nas palavras de Faraco (2002, p.34, grifo do autor), encaixava-se 

“perfeitamente no projeto político da elite brasileira, pós-independência, de construir uma 

nação branca e europeizada, o que significava, entre outros aspectos, distanciar-se do 

vulgo”.  Na escola, a preocupação era ensinar uma norma linguística conservadora e, para 

tanto, recorria-se inclusive às mesmas estratégias pedagógicas até então acionadas e 

utilizadas para o ensino da língua latina, ou seja, “‘o português’ era analisado, dissecado 

e ‘reconstituído’ como se fosse uma língua morta, preservada apenas em textos 

‘clássicos’” (BAGNO, 2004, p.188, grifos do autor). Nessa mesma linha de reflexão, 

Barbosa (2007, p.50) salienta que ainda hoje “a gramática tradicional escolar não tem a 

pretensão de cobrir todos os casos existentes na escrita literária, muito menos todos os 

encontrados na fala considerada culta no ideário social”. Por isso, a norma padrão que ela 

veicula é subjetiva, artificial e idealizada. 

 Em contraposição à norma padrão, que não é efetivamente utilizada por qualquer 

falante do português, mas figura apenas nas gramáticas prescritivas, a acepção de norma 

culta29 diz respeito à norma objetiva, real, efetivamente praticada pelos sujeitos mais 

escolarizados, em situações públicas ou privadas de fala e de escrita, monitoradas ou não. 

O maior ou menor grau de monitoração emprestado ao uso da norma culta em distintas 

práticas sociais vai ser caracterizado pelo registro selecionado com base num continuum 

que se estende do emprego menos formal ao mais formal da língua, a depender do 

contexto comunicativo.  

                                                 
29 Não há um consenso terminológico entre os autores, sejam gramáticos, sejam 

linguistas, no que se refere às denominações de norma culta e norma padrão. Adotamos essa 

distinção, apoiando-nos em Faraco (2013). 
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Em consequência, a norma culta é tida como mais aberta a mudanças por estar em 

contato com a pluralidade de falares e variedades linguísticas e por sofrer a interferência 

do chamado português não padrão. Alguns exemplos já comumente usados pelos falantes 

cultos do Português Brasileiro, que, no entanto, ainda não foram assimilados pela 

gramática normativa, são a redução das conjugações verbais, o uso de “você” e “a gente” 

como pronomes pessoais, a transitividade direta do verbo “assistir” no sentido de ver e a 

não concordância das passivas com “se”. Ambas as normas são variáveis e mutáveis, mas 

enquanto o padrão está sujeito às contradições e subjetividades dos gramáticos, a língua 

culta recebe diferentes matizes a depender da localidade, do modo (falado ou escrito), do 

registro exigido pela situação (formal ou informal), da faixa etária do falante, do conteúdo 

temático (mais ou menos técnico) e até mesmo do gênero social, como atestam Castilho 

(2010) e Ilari e Basso (2006). Porém, é notório que os fenômenos surgidos no âmbito da 

norma culta demoram longo tempo para serem aceitos e codificados como padrão. Afinal, 

alterar esta norma é dar espaço para que outras vozes ecoem e balancem as estruturas de 

poder.  

O Brasil é um país bastante estratificado em termos econômicos, culturais, sociais 

e linguísticos. A diversidade de falares, contudo, não impede a comunicação entre pessoas 

de diferentes regiões e estratos sociais. É o que Calvet (2002, p.61) denomina de 

“diglossia sem bilinguismo”, quando numa comunidade há uma divisão funcional de usos 

entre duas variedades de uma mesma língua, a padrão e a não padrão. O português não 

padrão ou popular é a denominação atribuída às variantes que não gozam do prestígio da 

comunidade (TARALLO, 1985) e são alvo do preconceito linguístico. Como as 

variedades mais estigmatizadas são justamente aquelas faladas por pessoas que nasceram 

ou residem fora da área urbana e que pertencem aos estratos mais baixos da sociedade, os 

fatores regionais e sociais confundem-se e sobrepõem-se na constituição do português 

popular ou não padrão. 

As variedades linguísticas identificadas nos falares dos sujeitos têm sido 

atribuídas, sobretudo por estudiosos da Sociolinguística e da Antropologia Linguística, a 

fatores de natureza geográfica (variação diatópica), sociocultural (variação diastrática), 

situacional (variação diafásica), histórica (variação diacrônica) e modal (variação 

diamésica). A investigação sobre as variedades linguísticas só foi possível a partir do 

ponto de maturação dos estudos sobre a linguagem do que se convencionou chamar de 

“virada pragmática”, ocorrida em meados do século XX. A “virada pragmática” 

caracteriza-se pelo novo “ponto de vista” assumido pelos estudos linguísticos, que passam 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 158 
 

a observar mais os usos e funcionamentos da língua em situações concretas, ou seja, 

constitui-se na passagem da análise exclusiva da forma para a inclusão do enquadre 

sociocomunicativo. O sentido torna-se algo situado, negociado, produzido em contextos 

sociais e não algo prévio, imanente, desconectado das práticas sociais.     

A Sociolinguística, uma das áreas oriundas da “virada pragmática” assumiu, de 

forma inaugural, uma concepção “de língua como sistema intrinsicamente heterogêneo, 

em que se entrecruzam e são relacionáveis fatores intra e extralinguísticos” (MATTOS e 

SILVA, 2004, p.299), ou seja, fatores estruturais e fatores como espaço, tempo, classe 

social, estilo, dentre outros. É importante destacar que a classificação dos diversos tipos 

de variação anunciada anteriormente (como toda categorização) atende principalmente a 

um princípio didático na exposição da questão, pois, de fato, frequentemente, no uso da 

língua, os limites entre as características das categorias mostram-se difusos, entrelaçados 

e não podem ser claramente estabelecidos. Após essas ponderações, vejamos então mais 

de perto, considerando especificamente a língua portuguesa, os fenômenos envolvidos 

em cada uma das categorias de variação apontadas. 

A variação diatópica envolve o estudo da variação percebida nos falares de uma 

mesma língua em diversas regiões do país, regiões essas que não são necessariamente 

coincidentes com a divisão político-geográfica estabelecida para o território nacional. 

Essa peculiaridade pode ser atribuída, em parte, às grandes migrações internas ocorridas 

no país. Assim, em busca de trabalho, nordestinos migraram para São Paulo e Brasília, 

sobretudo nas décadas de 50 e 60 do século XX, enquanto mais recentemente colonos do 

Sudeste e Sul se deslocaram para a região do cerrado e algumas áreas da Amazônia, 

favorecendo o dinamismo da variação diatópica (ILARI e BASSO, 2006).  

A variação diatópica pode ser percebida no nível fonético, como, por exemplo, no 

uso do ‘-R’ retroflexo em determinados espaços territoriais de São Paulo, de Minas 

Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, do Paraná e Rio de Janeiro (BRANDÃO, 2007); no 

nível sintático, como na omissão do pronome reflexivo em regiões de Minas Gerais, de 

Goiás, do Mato Grosso, dentre outras; no nível léxico-semântico, como na preferência 

pelo emprego de “cacetinho” ou “francês” ou “pão de sal” para designar o mesmo tipo de 

pão, a depender da localidade. Não é difícil supor que a variação diatópica presente em 

determinados dialetos pode facilmente transformar-se em preconceito linguístico, sempre 

que esses dialetos são comparados à variante culta ou padrão. É essa, aliás, a posição 

assumida por Aragão (2010, p.39) ao ponderar que: 
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As variações  diatópicas  ou  regionais,  especialmente  as  

nordestinas,  têm  sido bastante utilizadas em novelas e programas 

humorísticos da televisão, porém, sempre com um sentido conotativo e 

pejorativo, com exageros que levam esses falares ao ridículo, face à 

variante padrão ou aos falares do Rio de Janeiro e São Paulo.        

 

A variação diastrática está diretamente vinculada à relação incontornável dos 

sujeitos de linguagem com o espaço social. Essa relação, no entanto, não se dá no vácuo, 

ao contrário, a sociedade é extremamente heterogênea e constituída por diversos estratos 

socioculturais e sociopolíticos provocados por fatores como condição econômica, status 

e formação educacional, sobretudo. Dessa estratificação, decorrem variedades de 

prestígio e variedades não prestigiadas pela sociedade em geral. De fato,  

 

na realidade objetiva da vida social, há sempre uma ordenação 

valorativa das variedades linguísticas em uso, que reflete a hierarquia 

dos grupos sociais. Isto é, em todas as comunidades existem variedades 

que são consideradas superiores e outras inferiores. Em outras palavras, 

como afirma Gnerre, ‘uma variedade linguística ‘vale’ o que ‘valem’ 

na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da 

autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais’”. 

(ALKMIM, 2001, p. 39, grifos da autora). 

 

Esse tipo de variação gera, segundo discutido por estudiosos como Bagno (2004) 

e Faraco (2002), os preconceitos mais entranhados na sociedade e, ao mesmo tempo, os 

mais difíceis de serem superados, na medida em que carrega consigo uma elevada carga 

discriminatória de natureza ideológica. Assim, produções como “a gente pescamos os 

peixe”, perfeitamente explicável pela perspectiva da concordância verbal do dialeto aí 

envolvido, recebe equivocadamente a pecha de “erro”, pois integra o falar de pessoas 

menos escolarizadas. Já formulações como “o cantor que eu mais gosto é Caetano 

Veloso”, que infringe, de uma perspectiva da norma, a regência do verbo ‘gostar’, é 

perfeitamente aceita, dado que é produzida por falantes de todas as classes sociais, 

inclusive da classe de prestígio.     

A variação diafásica está relacionada às escolhas linguísticas feitas pelos sujeitos 

em função do contexto comunicativo no qual eles estão inseridos. Assim, 

independentemente do dialeto do falante, ele fará escolhas distintas de acordo com os 
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seus interlocutores (pessoas hierarquicamente superiores, familiares, amigos, 

desconhecidos, sujeitos de faixas etárias diversas etc.), com a situação em que se encontra 

(trabalho, casa, bar, espaço público, ambiente religioso etc.) e com a ação retórica 

praticada (pedir desculpas, dar orientações de trabalho, pedir uma informação, dar uma 

ordem, relatar um acontecimento, fazer confidências, mentir, contar uma piada etc.).  

A variação diacrônica, por sua vez, sinaliza para as mudanças ocorridas na língua 

ao longo dos tempos, de períodos históricos, de uma geração para outra. Uma análise de 

textos antigos irá mostrar facilmente evidências mais drásticas dessas transformações, 

enquanto a análise de textos de poucas décadas atrás irá desvelar mudanças em menor 

intensidade. De fato, a variação histórica ocorre de modo lento e gradual e, muitas vezes, 

há uma etapa de transição até que se consagre a nova forma linguística. Alkimim (2001, 

p.34), com base em exemplo extraído de Dias (1959), atesta que, 

 

no português arcaico (entre os séculos XII e XVI), ocorriam 

construções impessoais em que a indeterminação do sujeito era indicada pelo 

vocábulo ‘homem’, com o sentido que, atualmente, usamos o pronome ‘se’. 

Por exemplo: ‘E pode homem hyr de Santarem a Beia [Beja] em quatro dias’ 

[Dias, 1959, p.22], que corresponde, modernamente, a ‘E pode-se ir de 

Santarém a Beja em quatro dias’”. 

 

A variação diamésica concentra-se em investigar as mudanças e distinções que 

podem ser observadas entre as modalidades escrita e oral da língua. Na fala informal, 

produzida on-line, que não se confunde com a oralização da escrita nem com o discurso 

oral pautado na escrita, é comum a ocorrência de hesitações, de pausas, de repetições, de 

retomadas, de interrupções, bem como a supressão de referentes, características que 

propiciam um caráter dinâmico e negociado à interação entre os sujeitos. Por isso mesmo, 

os diálogos entre personagens de novelas televisivas aparentam significativa 

artificialidade, pois, na medida em que configuram de fato a oralização de textos escritos 

memorizados, não há sobreposição de vozes, nem são frequentes os demais fenômenos 

mencionados. Um modo de observar mais de perto algumas das variações existentes entre 

as modalidades escrita e falada da língua é via estudo de transcrições não editadas de 

episódios de fala, de narrativas, de letras do cancioneiro popular, dentre outros gêneros, 

que resgatam o acervo sociocultural transmitido oralmente de uma comunidade ou região 

e, ao serem registrados na modalidade escrita, mantêm algumas das marcas próprias da 

oralidade. Na variação diamésica, é igualmente fundamental considerar o conceito de 
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gênero textual e também dos meios em que a produção é veiculada (BAGNO, 2007; 

ILARI e BASSO, 2006), pois, conforme as práticas sociais em que os sujeitos estiverem 

inseridos, poderá haver predominância da modalidade oral, da escrita ou mesmo de um 

entrelaçamento das duas que, por sua vez, podem ainda vir associadas à linguagem não 

verbal.  

No ensino da língua portuguesa, é fundamental que a variação em suas várias 

categorias seja considerada e adequadamente explorada, caso contrário o aluno não 

poderá construir a percepção de que a língua é dinâmica, instável, múltipla, heterogênea 

e variável em função das práticas sociais e de contextos históricos e culturais. O estudo 

da variação também é importante para que a dicotomia certo/errado na expressão oral e 

escrita, bem como a convicção de que há uma única forma correta de uso da língua, aquela 

defendida pela gramática normativa, sejam superadas. Como vimos na discussão feita até 

aqui, os diferentes dialetos realizam escolhas linguísticas socioculturalmente motivadas 

e que não necessariamente coincidem com aquelas presentes na variedade de prestígio. 

Como afirma Bagno (2007, p.37, grifos do autor), 

 

não são as variedades linguísticas que constituem ‘desvios’ ou 

‘distorções’ de uma língua homogênea e estável. Ao contrário: a 

construção de uma norma-padrão, de um modelo idealizado de língua, 

é que representa um controle dos processos inerentes de variação e 

mudança, um refreamento artificial das forças que levam a língua a 

variar e a mudar – exatamente como a construção de uma barragem, de 

uma represa, impede que as águas de um rio prossigam no caminho que 

vinham seguindo naturalmente nos últimos milhões de anos.  

 

2. A variação na Matriz do Exame Nacional do Ensino Médio 

 

A Matriz de Referência da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

privilegia a compreensão textual, a análise e a reflexão sobre os usos das linguagens, em 

vez da memorização de dados e uso de nomenclatura técnica. Isso fica evidente na 

competência de área 8, e suas respectivas habilidades, dedicada à variação linguística:  
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Competência de área 830 - Compreender e usar a língua portuguesa 

como língua materna, geradora de significação e integradora da organização 

do mundo e da própria identidade.  

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas 

linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de 

registro.  

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de 

uso social.  

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas 

diferentes situações de comunicação. (MEC/INEP, 2012, p.4) 

 

O documento revela uma concepção de língua de teor sociocognitivo, ao postulá-

la como forma de compreender, organizar e significar o mundo e a si mesmo. Nesse 

âmbito, as variedades linguísticas configuram-se como indicadores das diversas formas 

de nomeação e de inter-relações nos grupos sociais. As habilidades destacam o nível de 

manifestação linguística (H25) e os fatores sociais que determinam a variação (H26). A 

perspectiva adotada é simultaneamente descritiva e funcional, na medida em que pretende 

destacar as unidades linguísticas em situações de comunicação concretas. O documento 

entende, portanto, que a variação é um fenômeno constitutivo das línguas.  

A última habilidade (H27) torna equivalente a norma padrão à norma culta, na 

medida em que toma aquela por uma norma objetiva, concreta, efetivamente utilizada 

pelos falantes em diferentes gêneros e contextos comunicativos. Entendem-se, em geral, 

por norma padrão os modelos de uso da língua preconizados pela gramática normativa, 

que se configuram de forma abstrata, muitas vezes, amparados no gosto estético dos 

próprios gramáticos (POSSENTI, [1983] 2004; TRAVAGLIA, 1996), sendo “o produto 

de uma hierarquização de múltiplas formas variantes possíveis” (CALLOU, 2007, p.17). 

O conceito implícito de norma padrão mobilizado pelo Enem é de que ela é um 

conjunto de hábitos linguísticos destituída de juízo de valor. A habilidade descrita 

associa-a a “usos” e “situações de comunicação”, ignorando o peso hierárquico e a 

dominância social que exerce sobre os demais falares e variedades da língua. Sinaliza um 

ambiente de harmonia e ausência de conflitos linguísticos, bastante diferente da realidade 

brasileira, em que as línguas minoritárias sofrem risco de extinção e em que os fenômenos 

                                                 
30 A área de Linguagens, códigos e suas tecnologias apresenta nove competências, sendo 

quatro direcionadas à língua portuguesa. Cada competência é subdividida em três habilidades que 

são numeradas sequencialmente. 
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do Português Brasileiro ainda não são reconhecidos como normas de prestígio pelas 

gramáticas tradicionais.  

A confusão entre norma padrão e norma culta fica evidente quando o documento 

usa esta denominação para descrever os objetos de conhecimento associados à matriz de 

referência:    

 

Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da 

língua: norma culta e variação linguística - uso dos recursos linguísticos 

em relação ao contexto em que o texto é constituído: elementos de 

referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de 

formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos 

linguísticos em processo de coesão textual: elementos de articulação 

das sequências dos textos ou à construção da microestrutura do texto. 

(MEC/INEP, 2012, p. 15). 

 

Na próxima seção, veremos como tais conceitos são explorados ao longo das 

questões das provas do Novo Enem.  

 

3.  O lugar da variação linguística nas provas do Enem 

 

 Os tópicos relacionados à variação linguística são abordados em todas as edições 

do Novo Enem, em conformidade com o que é indicado na Matriz de Referência do 

exame. Consideramos todas as questões cujo enunciado e/ou cujas alternativas 

mobilizassem saberes sobre esse conteúdo as quais somaram 75 questões de um total de 

495. Trata-se de um número expressivo, tendo em vista que uma média de 15,15% das 

questões da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (que apresenta 45 questões 

em cada edição), ou seja, cerca de 6,8 questões por prova exploram esse conteúdo, como 

se pode verificar na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Questões sobre variação linguística por prova31 

Questões/Prova 2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 

Número total 10 5 10 9 8 3 6 8 7 5 4 

Porcentagem 22,2% 11,1% 22,2% 20% 17,7% 6,6% 13,3% 17,7% 15,5% 11,1% 8,88% 

Fonte: elaborada pelas autoras 

                                                 
31 Considere-se que, para o levantamento aqui registrado, foram utilizados critérios 

distintos (explicitados na parte introdutória) dos adotados no capítulo 07 desta obra. 
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Apesar do significativo índice de questões, a distribuição por conteúdo ou 

fenômeno variacionista não é feita de forma equitativa entre as habilidades referidas na 

Matriz do exame. O exame privilegia as habilidades de “relacionar as variedades 

linguísticas a situações específicas de uso social” a partir do reconhecimento da variação 

diafásica ou de registro (MEC/INEP, 2012, p.4) e de compreender os conceitos de língua, 

norma e variação linguística.  

Um aspecto positivo de destaque nas provas é a discussão sobre problemáticas 

linguísticas contemporâneas, tal qual a preservação e valorização das línguas 

minoritárias, principalmente as línguas indígenas em risco de extinção, a formação do 

português brasileiro a partir do contato com outras línguas e suas especificidades em 

relação ao português europeu. Em número relativamente menor, exploram a variação 

diatópica e diastrática, indicadas em H25 (MEC/INEP, 2012). Além disso, o exame traz 

algumas questões sobre a variação histórica e modal, não previstas na Matriz.  

 

Tabela 2 – Conteúdos variacionistas abordados por prova 

Conteúdos/ 

questões da 

prova 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012  2013 2014 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 Total 

Variação 

estilística32 e 

diafásica ou 

situacional 

92 

98  

109 

96  

99 

127 

110 

130 

135 

- 98 117 

128 

106 

109 

118 

100 

114 

127  

131 

106 

123 

121 

106* 

100 

108 

25 

Norma33 e 

variação 

 

101 

119 

122 

125 

131 

115 116 

122 

135 

129 

131 

132  

125 

128 

129 

130 

- 100 

110 

119  110 

115 

- 100* 

128 

23 

Formação e 

aspectos do 

Português 

Brasileiro e do 

universo 

linguístico 

nacional 

111 

119  

129  

115 103 

121 

107 

118 

127 

128 

129 

131 

 - - 130 106  

115 

126 

- - - 16 

Variação 

sociocultural ou 

diastrática  

129 10734 124 - - - - - 106 

111 

115 

119 

133 - 8 

                                                 
32 A variação estilística contempla os diversos estilos de língua, mas não categorizamos aqui os 

estilos funcionais (marcas linguísticas das funções da linguagem), nem os estilos de determinados gêneros, 

por fugirem ao escopo deste trabalho. A respeito disso, ver o capítulo sobre conhecimentos linguísticos 

desta publicação. 
33 As questões 101 (Enem 2009), 116 e 122 (Enem 2010.2), 132 (Enem 2011) versam sobre 

aspectos gramaticais. Incluímos nessa tabela, porque os enunciados contextualizam o tópico como “norma 

padrão”. Mais adiante, iremos problematizar essa abordagem. 
34 Trata-se de uma questão de formação de palavra, de criação lexical. Categorizamos como 

variedade sociocultural, porque a maioria das alternativas versa sobre gírias, termos técnicos e empréstimos, 

remetendo a usos linguísticos de grupos sociais específicos. 
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Variação 

geográfica ou 

diatópica 

129 - 126  

129 

130  - 97 

 

107  - 102 96 8 

Variação de 

modo ou 

diamésica 

125 - - - 135 - 102 106 101 106 - 6 

Variação 

histórica ou 

diacrônica  

- - - - 115 

130 

- 110 124 119 111 - 6 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

As questões sobre variação seguem a tendência do Enem de avaliar diversos 

saberes de forma integrada e contextualizada. Assim é que a maioria das questões 

demanda a compreensão de textos que tematizam aspectos relacionados à variação 

linguística. Também são recorrentes as que pedem a análise da linguagem do corpus em 

pauta, seja o reconhecimento das marcas de variedades do texto ou do gênero, sejam as 

regras ou a finalidade do uso da norma padrão. Já as que mobilizam a função dos recursos 

específicos dos textos orais ocorrem em número significativamente menor que as 

anteriores. 

 

Tabela 3 – Eixos da língua portuguesa mobilizados nas questões sobre variação 

linguística 

Eixos/Questões 

da prova 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 Total 

Análise 

linguística e 

leitura 

92 

111 

119 

122 

125 

129 

131 

115 103 

110 

121 

124 

126 

129 

107 

118 

127 

128 

129 

130 

131 

98 

115 

117 

125 

129 

130 

- 100 

110 

130 

106 

115 

119 

124 

126 

106 

111 

115 

119 

 

111 

121 

133 

108 

128 

44 

Análise 

linguística do 

texto ou gênero 

98 

101 

109 

96 

99 

107 

127 

110 

116 

122 

130 

135 

132 128 106 

109 

118 

97 

114 

107 

127 

131 

110 

123 

102 96 

100 

 

27 

Análise 

linguística e 

oralidade 

92 - - - 135 - 102 - 101 

 

106  5 

Fonte: elaborada pelas autoras 
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No que se refere aos níveis da variação, nota-se que parte das questões explora 

seus aspectos conceituais, históricos e sociopolíticos de forma mais abrangente.  Ao longo 

das edições, ora tais aspectos linguísticos são tematizados pelo texto que se encontra na 

questão da prova, ora eles são mobilizados, direta ou indiretamente, para análise e 

apreciação do candidato. Elencamos abaixo as questões que, em seus enunciados e 

alternativas, tomam por objeto explicitamente determinado(s) nível(is) linguístico(s) da 

variação. Há predomínio da abordagem do léxico, em relação ao nível morfossintático e 

em detrimento do nível fonético-fonológico, como se verifica abaixo:  

 

Tabela 4 – Níveis linguísticos da variação abordados por prova 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

Investigamos o tratamento dado aos conteúdos variacionistas, conforme 

classificação na tabela 2, e as concepções mobilizadas nos enunciados e nas alternativas 

das questões, a partir de alguns exemplos representativos da perspectiva geral do exame. 

A análise parte dos tipos de conteúdos mais recorrentes ao longo das edições, ou seja, das 

questões que versam sobre variação diafásica e estilística, para as menos expressivas, ou 

seja, as questões sobre variação diamésica e diacrônica. 

  

Nível linguístico/ 

Questões da prova 

2009 2010.1 2010.2 2011 2012 2013 2014 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 Total 

Lexical 98 

109 

 

96 

99 

107 

 

122 

129 

 

107 

128 

130 

98 

115 

129 

106 

118 

97 

110 

 

119 

124 

127 

131 

106 

119 

102 

111 

121 

133 

96 

100* 

108 

30 

Morfossintático 101 

109 

  

96 

99 

 

116 

122 

 

129 

132 

130  102 

 

107 

131 

101 

 

106 100 

128 

17 

Fonético-

fonológico 

- - 126 - - - - 107 - - - 2 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 167 
 

3.1 Variação estilística e diafásica: entre o funcionamento e o mero reconhecimento 

do registro linguístico  

 

Em suas edições, o Enem tem proposto algumas questões que exploram a 

compreensão e a análise do funcionamento das variedades de caráter situacional nos 

textos, inclusive problematizando os efeitos gerados pela mudança brusca de registro 

linguístico ou pelo uso (consciente ou não) de um registro inadequado a determinada 

situação comunicativa. Vejamos um exemplo representativo delas: 

 

Enem 2009 – QUESTÃO 92 

Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?  

Cliente – Estou interessado em financiamento para compra de veículo.  

Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é 

nosso cliente?  

Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.  

Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? 

Pensei que você inda tivesse na agência de  Uberlândia! Passa aqui pra 

gente conversar com calma.  

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua 

materna. São Paulo: Parábola, 2004 (adaptado).  

Na representação escrita da conversa telefônica entre a 

gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da 

gerente foi alterada de repente devido  

A) à adequação de sua fala à conversa com um 

amigo, caracterizada pela informalidade. 

B) à iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do 

banco.  

C) ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia 

(Minas Gerais).  

D) à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu 

nome completo 

E) ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio.  

(MEC/INEP, 2009, p.2) 

 

A questão mobiliza os saberes sobre a variação de caráter situacional, já que tange 

sobre o deslocamento no grau de formalidade e de sintonia em razão do reconhecimento 
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de uma relação de proximidade entre os interlocutores. O estilo e registro linguístico, 

dantes formais e cordiais, são substituídos por um tom coloquial, manifestado em 

expressões como: o hipocorístico formado pelo sufixo “-inho” – “Julinho” – que denota 

intimidade; o pronome pessoal “você”, substituindo “senhor”, para se dirigir ao 

interlocutor; a gíria “cara”; as abreviações “cê”, “tá”, “inda”, “tivesse” e “pra”. As duas 

primeiras expressões são marcas típicas do Português Brasileiro, assim como o uso do 

tempo verbal presente do indicativo com valor de imperativo: “passa”. As abreviações, 

como forma de economia linguística, são bastante comuns em diálogos cotidianos e em 

troca de mensagens escritas (SMS, Whatsapp etc.), devido à informalidade no trato entre 

interlocutores próximos, associada à rapidez exigida por tais situações comunicativas.  

Por isso, a alternativa “A”, considerada correta pelos elaboradores, é adequada em 

relação ao texto. Os distratores situam-se ou no horizonte do falseamento, caso das 

alternativas “B”, “D” e “E”, que remetem aos dados formais típicos de uma relação 

comercial ou de negócios – apresentação como funcionário do banco, informação do 

nome completo e do interesse no financiamento do veículo, respectivamente –, indicados 

antes de os interlocutores se reconhecerem e de se alterar o curso conversacional, ou no 

da extrapolação, caso da alternativa “C”, que se refere a um suposto local de nascimento 

dos interlocutores, não mencionado no texto. 

A prova considera a natureza do corpus, um texto oral apresentado em meio 

escrito, e mobiliza os elementos do horizonte extraverbal que determinam o enunciado 

em seu interior, de acordo com Volochínov ([1930] 2013): o auditório e a situação. 

Também Bakhtin ([1952/1953] 2011) elenca o endereçamento para o destinatário como 

uma das características que definem o tema e o estilo do enunciado. Nas obras desses 

autores, o auditório e o destinatário tanto podem ser entendidos como o interlocutor real, 

o público-alvo a quem o discurso se dirige concretamente, conhecido do sujeito produtor, 

quanto como o interlocutor virtual, o público presumido pelo sujeito produtor. No caso, 

a questão induz o aluno a relacionar a variedade usada às suas determinações sociais e a 

compreender que as escolhas linguísticas e o próprio horizonte temático não advêm da 

vontade individual do falante, nem são determinadas unicamente pelo contexto 

extraverbal, mas são realizadas também em função do outro, da compreensão comum que 

ambos possuem do próprio enunciado, do objeto temático e da imagem social que ambos 

fazem de si, do outro e de seu relacionamento. 
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Essa abordagem discursiva da variação é, contudo, abandonada em outros 

momentos pelo exame e pode ser exemplificada pela questão abaixo, cujo enunciado 

interroga sobre os efeitos provocados pelas escolhas linguísticas.  

 

Enem 2013 – QUESTÃO 106 

Até quando? 

Não adianta olhar pro céu 

Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 

E muita greve, você pode, você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 

Virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre 

o mesmo). 

Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 

A) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 

B) cunho apelativo, pela predominância de imagens 

metafóricas. 

C) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 

D) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 

E) originalidade, pela concisão da linguagem. 

(MEC/INEP, 2013, p.9) 

 

A questão em análise reduz o estilo do texto ao registro linguístico usado, por 

considerar como correta apenas a alternativa “D”. Salvo a opção “A”, que se refere à 

linguagem da internet, as demais podem ser julgadas corretas, pois contemplam 

elementos e acentos valorativos inscritos nessa canção. As expressões metafóricas “céu”, 

“levanta aí”, “chão”, “botaram numa cruz” colaboram com o propósito apelativo do texto 

de incitar à luta por direitos, interpelando o destinatário e apelando para que ele seja 

sujeito de seu destino. O título da canção “Até quando?” já o enreda nesse diálogo, 

marcado, ao longo do texto, por gírias e expressões coloquiais que o público-alvo do eu 

lírico utiliza em seu cotidiano de forma espontânea: “pode crer”, “virar a cara”, “se liga 
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aí”. Podemos afirmar ainda que o estilo da canção seja original e conciso, dados seus 

versos curtos, diretos e carregados de sentidos.  

A depender do contexto em que a letra da música seja veiculada e do interlocutor 

a quem se dirija, pode se sobressair uma ou outra dessas escolhas linguísticas elencadas 

nas alternativas “B” a “E”. Nossa opinião é corroborada pelo ponto de vista do próprio 

compositor, Gabriel O Pensador, em entrevista ao portal de notícias O Globo, para quem 

apenas a opção “A” está errada (HELAL FILHO, 2013). Logo, a questão apresenta 

problemas de formulação que podem confundir o candidato.  

As questões 92 e 106 acima articulam leitura e análise linguística para explorar a 

variação diafásica, apresentando nível mediano de dificuldade. Porém, a maior parte das 

questões que exploram a variação diafásica possui nível fácil de complexidade, pois 

apenas solicita o reconhecimento do estilo e grau de formalidade do texto ou das marcas 

linguísticas correspondente ao tipo de registro usado, como “tá”, “pra”, “tinha” (em vez 

de “tivesse”) e “tipo”.  Segue um exemplo de cada uma dessas abordagens: 

 

Enem 2010.1 – QUESTÃO 96 

 

BESSINHA.  

Disponível em: 

http://pattindica.files.wordpress.com/2009/06bessinha458904- jpg-

image_1245119001858.jpeg (adaptado). (Foto: Reprodução/Enem) 

As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante 

a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas 

linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô 

e neto neste texto é 

A) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em lugar de 

“foi”. 

a ausência de artigo antes da palavra “árvore”. 

o emprego da redução “tá” em lugar da forma verbal “está”. 
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o uso da contração “desse” em lugar da expressão “de esse”. 

a utilização do pronome “que” em início de frase exclamativa. 

(MEC/INEP, 2010a, p. 6) 

Enem 2012- QUESTÃO 128  

Entrevista com Marcos Bagno  

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da 

pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os 

escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas 

pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo “ter” no lugar de 

“haver”, como em “hoje tem feijoada”, é simplesmente porque os 

portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de 

fazer esse uso existencial do verbo “ter”.  

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que 

aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os 

falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo “ter” como 

existencial é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. 

Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos 

decidiram se juntar para “errar” na mesma coisa. E assim acontece com 

muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, 

concordâncias nominais e verbais etc. Temos uma língua própria, mas 

ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra 

língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de 

independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para 

só aceitar o que vem de fora.  

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros 

para só considerar certo o que é usado por menos de dez milhões de 

portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de 

português que em toda a Europa!  

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas 

coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que ele 

A) adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma 

vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. 

B) apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, 

por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na 

materialidade do texto. 
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C) propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes 

escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por 

falantes não escolarizados. 

D) acredita que a língua genuinamente brasileira está em 

construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática 

normativa do português europeu. 

E) defende que a quantidade de falantes do português brasileiro 

ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo 

colonizador. 

(MEC/INEP, 2012, p.16) 

 

A questão 96 não faz qualquer retomada da temática do texto, nem mobiliza a 

finalidade ou os efeitos de sentido provocados pela escolha de determinado registro ou 

variedade. Toma a charge como pretexto para analisar o registro de linguagem, ou melhor, 

os recursos que assinalam a “linguagem oral informal”, sem estabelecer qualquer vínculo 

com a produção de sentido. Embora haja marcas de variação, como a gíria “barato”, que 

denotam o teor irônico e a apreciação crítica do chargista sobre o desmatamento da 

Floresta Amazônica, a questão explora apenas a identificação do traço variável, a redução 

da forma verbal “está”, indicada na alternativa “c”. As demais marcas citadas nas 

alternativas não constituem traços prototípicos de determinada variação linguística, o que 

facilita a resolução dessa questão.  

Já a questão 128 retoma o conteúdo temático do texto para interrogar a finalidade 

do uso da norma padrão, que é a exigida pela situação comunicativa, conforme indicado 

na letra “A”. A questão pode ser considerada fácil, pois as demais alternativas estão 

obviamente incorretas: a “B” informa que faltam ao texto argumentos de natureza 

científica, porém o autor recorre a provas concretas, a dados históricos e estatísticos; a 

“C” e a “D” contradizem a ideia global do texto de aceitar a norma efetivamente usada 

pelos falantes brasileiros; e a “E”, por sua vez, também falseia o texto, uma vez que o 

autor destaca o contraste populacional entre Brasil e Portugal.   

No entanto, a alternativa “A”,  julgada correta pelos elaboradores da prova, 

comete o equívoco de indicar o uso da norma padrão em uma entrevista jornalística como 

característica intrínseca desse gênero. O enunciado é falho na medida em que não 

considera as condições de produção desse discurso em específico: o uso da norma padrão 

é determinado pelo perfil da publicação e do público-leitor. Os gêneros variam quanto ao 

estilo a depender desses elementos, haja vista as entrevistas em revistas teens que fazem 
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uso de gírias juvenis e expressões informais e as matérias em jornais sensacionalistas, 

lidos por todas as camadas sociais, que são escritas em linguagem coloquial e por vezes 

até fazem uso de termos de baixo calão.   

 

3.2 Norma e variação: o reconhecimento do português brasileiro e das línguas 

minoritárias 

 

O Enem reconhece a norma padrão como uma variante da língua portuguesa cuja 

principal marca é a obediência às regras gramaticais que a sustentam. Assim, apresenta 

questões que tomam textos como pretexto para averiguar o conhecimento do candidato 

acerca da sintaxe de colocação (questão 101 – MEC/INEP, 2009, p.5), da sintaxe de 

regência e concordância (questão 116 – MEC/INEP, 2010b, p.12) e da função sintática 

do pronome pessoal “ele” (questão 132 – MEC/INEP, 2012, p.18), tal qual prescritas pela 

gramática tradicional. Eis um exemplo, retirado da prova de 2009: 

 

    Enem 2009 – QUESTÃO 101 

 

XAVIER, C. Quadrinho quadrado. Disponível em: 

http://www.releituras.com. Acesso em: 5 jul. 2009. 

Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma 

padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio 

A) do emprego do pronome demonstrativo “esse” em “Por que 

o senhor publicou esse livro?”. 

B) do emprego do pronome pessoal oblíquo em “Meu filho, um 

escritor publica um livro para parar de escrevê-lo!”. 

http://www.releituras.com/
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C) do emprego do pronome possessivo “sua” em “Qual foi sua 

maior motivação?”. 

D) do emprego do vocativo “Meu filho”, que confere à fala 

distanciamento do interlocutor. 

E) da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. 

(MEC/INEP, 2009, p.5) 

 

Ainda que o Enem tenha anulado a questão por apresentar duas respostas corretas 

– as letras “B” e “C” –,  isto é, dois exemplos de uso em conformidade com as regras 

gramaticais, o exame traz implícita ao enunciado da letra “A” uma concepção de língua 

distante da realidade contemporânea. O Português Brasileiro não faz distinção entre o uso 

de “este” e “esse”, especialmente em casos de marcação de distância em relação às 

pessoas do discurso, como prevê a gramática tradicional. No entanto, o Enem considera 

inapropriado o pronome “esse” no primeiro balão,  pois deve ser usado “este” quando o 

locutor se referir a um objeto que está próximo a ele, no caso, o repórter segura o livro 

em suas mãos. Vê-se o recrudescimento de um discurso gramatical “rigoroso”, consoante 

a análise solicitada pelo enunciado da questão. 

As alternativas “D” e “E”, porém, versam sobre escolhas estilísticas, indicando a 

oscilação do exame entre priorizar o aspecto rígido ou flexível da norma. Os fenômenos 

estão de acordo com o texto, mas os efeitos e as razões apontados para seu uso são 

equivocados. Nessas alternativas, portanto, o Enem reconhece que a norma padrão vai 

além de regras e contempla usos socialmente aceitos da língua. 

A questão abaixo, da segunda aplicação da prova de 2016, é exemplo disso, pois 

reproduz integralmente o texto objeto da análise, e o enunciado explicita alguns dos 

fatores que condicionam sua produção (interlocutores e propósito comunicativo) para 

interrogar sobre o uso da norma padrão: 

 

Enem 2016.2 – QUESTÃO 100 

Salvador, 10 de maio de 2012. 

 

Consultoria PC Speed 

Sr. Pedro Alberto 

 

Assunto: Consultoria 
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Prezado Senhor, 

Manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado 

pela equipe de consultores desta empresa na revisão de todos os 

controles internos relativos às áreas administrativas. 

As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande 

valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão 

sendo utilizados. 

Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Rivaldo Oliveira Andrade 

Diretor Administrativo e Financeiro 

Disponível em: www.pcspeed.com.br. Acesso em: 1 maio 2012 

(adaptado). 

A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos 

serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o 

uso da norma-padrão 

constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é 

substituível por uma linguagem informal. 

revela um exagero por parte do remetente e torna o texto 

rebuscado linguisticamente. 

expressa o formalismo próprio do gênero e atribui 

profissionalismo à situação     

comunicativa. 

torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das 

intenções do     

remetente. 

sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus 

atributos  

intelectuais. 

  (MEC/INEP, 2016b, p.7) 

 

As alternativas versam sobre o caráter variável do padrão e as implicações sociais 

de seu uso na correspondência, denotando uma concepção de norma contextualmente 

situada. A alternativa “B”, julgada correta, associa-a ao registro linguístico formal e às 
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exigências da comunicação empresarial. Já as demais incorrem nos horizontes 

problemáticos da extrapolação ou da redução do sentido do texto (MARCUSCHI, 2008). 

Este é o caso da alternativa “A” que circunscreve a linguagem usada ao “universo 

financeiro” e, paradoxalmente, desconsidera esse fator ao julgar que ela poderia ser 

substituído por outro registro, revelando uma concepção de estilo enquanto traço da 

língua, e não como unidade indissociável do gênero do discurso (BAKHTIN, [1952-

1953] 2011). As alternativas “C”, “D” e “E”, por sua vez, atribuem ao texto um registro 

hiperformal, que não condiz nem com sua linguagem nem com o meio social em que 

circula. 

A categorização da norma padrão como “variante” ou “variedade” encontra 

respaldo nos estudos de Tarallo (1985), para quem o padrão é uma variante conservadora 

que goza do prestígio sociolinguístico da comunidade. O uso do termo “variante”, nesse 

caso, não implica juízo de valor, já que, ainda segundo Tarallo (1985), variantes são 

formas linguísticas alternativas da variação com mesmo mérito. Para além das questões 

que avaliam a memorização das regras gramaticais, o exame explora os usos e finalidades 

da norma padrão, levando em conta as condições de produção do discurso como 

determinantes das marcas linguísticas apresentadas. Exemplo representativo é a questão 

abaixo: 

 

Enem 2009 – QUESTÃO 122 

Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A 

figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, 

do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma 

que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de 

pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, 

europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro. A importante 

pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? 

O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua 

praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. 

Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres 

humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem 

precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil 

de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês.  

TERENA, M. Debate. MORIN, E. Saberes globais e saberes 

locais. Rio de Janeiro: Garamond, 2000 (adaptado).  
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Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a 

norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de  

A) demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua 

materna.  

B) situar os dois lados da interlocução em posições simétricas.  

C) comprovar a importância da correção gramatical nos 

diálogos cotidianos.  

D) mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à 

língua portuguesa.  

E) ressaltar a importância do código linguístico que adotamos 

como língua nacional.  

(MEC/INEP, 2009, p.13) 

 

A questão avalia o conhecimento do candidato sobre a importância social que a 

norma padrão tem na comunidade linguística. Faz-se necessário compreender que o 

sujeito indígena mobiliza a estratégia da competência linguística para se situar na mesma 

posição de seu público-alvo, ou seja, ele demonstra domínio da norma padrão a fim de 

dar maior respaldo aos seus argumentos e, assim, convencer os destinatários. Essa questão 

ainda se destaca por tomar por objeto o discurso de um indígena, fazendo ecoar a voz das 

minorias linguísticas, ainda que por meio da língua portuguesa. Por isso, a alternativa 

“B”, considerada correta pelos elaboradores, foi bem formulada. Os distratores “C” e “D” 

extrapolam o texto, respectivamente, pois não se trata de um exemplo de diálogo 

cotidiano, nem se faz uso de termos ou expressões indígenas nesse fragmento. As 

alternativas “A” e “E” apresentam equívocos teóricos ao tomarem um tipo de variedade 

como sendo representativa do conjunto de falares, dialetos e linguagens que constituem 

a língua materna ou a língua nacional, exigindo, portanto, que o aluno mobilize seus 

conhecimentos prévios acerca da variação linguística para resolver a questão.  

As questões que debatem as relações entre norma e variação tomam por objeto as 

vozes de diferentes pesquisadores, linguistas e gramáticos, para averiguar a compreensão 

das ideias principais, isto é, dos posicionamentos defendidos por eles. Há, de um lado, 

aquelas que propõem a comparação entre os distintos pontos de vista. A questão 131, da 

prova 2009, por exemplo, traz textos falando sobre a mudança e a variação da língua 

portuguesa em contato com outros povos (MEC/INEP, 2009, p.17), a fim de o candidato 

inferir qual a postura e a concepção de língua mobilizada pelo gramático ao condenar 

certos usos como barbarismos. De modo similar, a questão 119, dessa mesma prova, 
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apresenta a visão purista de Napoleão Mendes de Almeida e a visão descritiva de Mário 

Perini acerca do português brasileiro (MEC/INEP, 2009, p.12), para averiguar a 

capacidade de inferência global dessas perspectivas pelo candidato: 

 

   Enem 2009 – QUESTÃO 119 

Texto I  

O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua 

língua; se outra for a orientação, vamos cair na “língua brasileira”, 

refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio, 

recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. 

Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos 

os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma 

pátrio?  

ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da língua portuguesa. 

Prefácio. São Paulo: Saraiva, 1999 (adaptado).  

Texto II  

Alguns leitores poderão achar que a linguagem desta Gramática 

se afasta do padrão estrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor 

escreve tenho que reformular, e não tenho de reformular; pode-se 

colocar dois constituintes, e não podem-se colocar dois constituintes; e 

assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de 

aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente 

nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época.  

REIS, N. Nota do editor. PERINI, M. A. Gramática descritiva 

do português. São Paulo: Ática, 1996.  

Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, 

conclui-se que  

ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o 

objetivo de criticar a linguagem do brasileiro. 

os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática 

deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua. 

a questão do português falado no Brasil é abordada nos dois 

textos, que procuram justificar como é correto e aceitável o uso 

coloquial do idioma. 
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o primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo 

que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas 

próprias regras gramaticais.  

o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, 

enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão 

atual brasileiro.  

(MEC/INEP, 2009, p.12) 

 

Para resolver a questão, é preciso compreender que o primeiro autor assume uma 

postura normativa e conservadora, refutando as “inovações” linguísticas, enquanto o 

segundo defende uma gramática mais próxima da linguagem falada e escrita pelo povo 

brasileiro, tal qual informado na alternativa “E”. Assim, facilmente se refutam as 

alternativas “A”, “B” e “C”, que pressupõem um ponto de vista comum entre os textos, 

bem como a alternativa “D”, que extrapola o texto ao supor que ele prega a criação de 

regras gramaticais pela “linguagem jornalística”. Essa compreensão é facilitada àqueles 

candidatos que recorram a seus conhecimentos prévios acerca da norma e variação ou 

mesmo acerca da posição de gramáticos e linguistas em relação a esse fenômeno.  

De outro lado, há as questões que mobilizam a identificação da tese apresentada 

por linguistas. Sobre um fragmento de um artigo de Sirio Possenti, publicado na revista 

Língua Portuguesa, acerca das múltiplas formas da Língua Portuguesa em diferentes 

gêneros, verifica-se o saber sobre o conceito de adequabilidade linguística (questão 100 

– MEC/INEP, 2014, p.8). Tomando por objeto um excerto do artigo científico de Dinah 

Callou (2007) a respeito da história da língua portuguesa, avalia o reconhecimento das 

variedades e normas do português brasileiro e do português europeu  (questão 131 – 

MEC/INEP, 2011, p.18). 

Como se pode ver, parte das questões que explora as relações entre norma e 

variação as enfoca a partir do português brasileiro. Ainda que tome como referência a 

gramática tradicional ao propor questões sobre regras da norma padrão, a história e alguns 

aspectos linguísticos do português brasileiro são levados em conta pelas edições do 

exame, conforme se pode verificar na questão transcrita abaixo: 
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Enem 2011 – QUESTÃO 129 

Há certos usos consagrados na fala, e até mesmo na escrita, que, 

a depender do estrato social e do nível de escolaridade do falante, são, 

sem dúvida, previsíveis. Ocorrem até mesmo em falantes que dominam 

a variedade padrão, pois, na verdade, revelam tendências existentes na 

língua em seu processo de mudança que não podem ser bloqueadas em 

nome de um “ideal linguístico” que estaria representado pelas regras da 

gramática normativa. Usos como ter por haver em construções 

existentes (tem muitos livros na estante), o do pronome objeto na 

posição de sujeito (para mim fazer o trabalho), a não-concordância das 

passivas com se (aluga-se casas) são indícios da existência, não de uma 

norma única, mas de uma pluralidade de normas, entendida, mais uma 

vez, norma como conjunto de hábitos linguísticos, sem implicar juízo 

de valor. 

CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In VIEIRA, S. R.; 

BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: 

Contexto, 2007 (fragmento).  

Considerando a reflexão trazida no texto a respeito da 

multiplicidade do discurso, verifica-se que: 

A) estudantes que não conhecem as diferenças entre língua 

escrita e língua falada empregam, indistintamente, usos aceitos na 

conversa com amigos quando vão elaborar um texto escrito. 

B) falantes que dominam a variedade padrão do português do 

Brasil demonstram usos que confirmam a diferença entre a norma 

idealizada e a efetivamente praticada, mesmo por falantes mais 

escolarizados. 

C) moradores de diversas regiões do país enfrentam 

dificuldades ao se expressar na escrita revelam a constante modificação 

das regras de empregos de pronomes e os casos especiais de 

concordância. 

D) pessoas que se julgam no direito de contrariar a gramática 

ensinada na escola gostam de apresentar usos não aceitos socialmente 

para esconderem seu desconhecimento da norma padrão. 

E) usuários que desvendam os mistérios e sutilezas da língua 

portuguesa empregam forma do verbo ter quando, na verdade, deveriam 

usar formas do verbo haver, contrariando as regras gramaticais. 

(MEC/ INEP, 2011, p.17)  
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A questão solicita a compreensão da ideia principal do texto (fragmento de obra 

acadêmica) e reconhece as especificidades do português brasileiro diante do europeu. Ao 

postular como correta a alternativa “B”, admite a variabilidade da norma padrão, 

decorrente da distância entre a norma subjetiva e a norma objetiva de prestígio social. A 

aparente confusão conceitual encontrada na Matriz do Enem acerca dessas normas (ver 

seção 3.) e até mesmo no texto-base da questão que fala em “variedade padrão” se revela 

na formulação dessa alternativa que usa o termo “norma padrão” para se referir 

conceitualmente à “norma culta”. A questão é de nível fácil a mediano, pois as demais 

alternativas remetem a dados não encontrados no texto: a “A” topicaliza “estudantes”, a 

“C” trata de dificuldades na escrita, a “D” traz como justificativa “o desconhecimento da 

norma padrão” e a “E” julga que se contrariam as “regras gramaticais”. Tais distratores, 

seja extrapolando (alternativas “A”, “C”, “D”), seja falseando (alternativa “E”) as ideias 

do texto, remetem a uma visão purista e conservadora do idioma, que vai de encontro à 

visão descritiva apresentada pela pesquisadora.  

As contribuições e o estado atual das línguas ameríndias, e, com menor relevo, 

das línguas africanas, no Brasil também são problematizados pelo Enem. Exemplo 

representativo é a questão abaixo que mobiliza a produção de inferência local pelo 

candidato e, indiretamente, aponta a necessidade de se valorizar e preservar o patrimônio 

linguístico indígena, que vive sob ameaça de extinção, ao postular como correta a 

alternativa “A”. 

 

Enem 2015.1 – QUESTÃO 126  

No ano de 1985 aconteceu um acidente muito grave em Angra 

dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia guarani de Sapukai. Choveu 

muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terras das 

encostas da Serra do Mar, destruindo o Laboratório de Radioecologia 

da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construída em 1970 num 

lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de 

Itaorna. O prejuízo foi calculado na época em 8 bilhões de cruzeiros. 

Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não 

sabiam que o nome dado pelos índios continha informação sobre a 

estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só descobriram que 

Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer “pedra podre”, depois do 

acidente.  
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FREIRE, J. R. B. Disponível em: www.taquiprati.com.br. 

Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos 

Reis mencionada no texto, os fenômenos naturais que a atingiram 

poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se  

A) o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. 

B) as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas 

pela língua geral. 

C) o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos 

engenheiros. 

D) a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para 

descrever o solo. 

E) o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis 

ambientais vigentes na época. 

(MEC/INEP, 2015a, p.16) 

 

Para responder corretamente à questão assinalando a letra “A”, o candidato precisa 

mobilizar seus saberes sobre conhecimento científico e popular e sobre as línguas 

existentes no Brasil. A alternativa “B” indiretamente repudia a influência das línguas 

indígenas na formação do português brasileiro, ao considerar que elas poderiam ter sido 

substituídas pela língua geral, ao mesmo tempo que renega o fato histórico da interdição 

do uso dessa língua pelo Marquês de Pombal. A alternativa “C”, no caso, desvaloriza o 

saber popular, no caso reconhecimento do significado de termos e expressões tupinambás, 

que teria ajudado os engenheiros no período de construção do laboratório. A alternativa 

“D”, por sua vez, veicula um conteúdo preconceituoso, ao supor que a língua tupinambá 

não tenha um acervo lexical apropriado para descrever a realidade, o que vai de encontro 

ao ideário da educação linguística contemporânea de respeitar as diversas línguas e suas 

variedades. Por fim, a alternativa “E” extrapola o texto, pois, em parte alguma, fala-se 

que a construção do laboratório não cumpriu as normas da legislação ambiental. 

Com base nessas questões, podemos afirmar que o Enem reconhece a 

heterogeneidade do cenário linguístico nacional e colabora com a desmistificação de sua 

suposta uniformidade, ainda que cometa equívocos ao categorizar alguns fenômenos de 

norma e variação e alguns tipos de variedades.  Essa falta de clareza se revela em algumas 

questões acerca das variedades dialetais e diastráticas do português brasileiro, conforme 

se verá na seção a seguir.  
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3.3 Português popular: variação geográfica ou sociocultural? 

  

Quanto à variação diatópica, o Enem privilegia as variedades regionais 

nordestinas. Afora as questões de leitura que exploram a variação lexical – o conceito de 

expressões idiomáticas (MEC/INEP, 2010b, p.16), os nomes usados em diferentes 

localidades para designar a mandioca (MEC/INEP, 2011, p.18) – e uma que trata do 

linguajar carioca (MEC/INEP 2016b, p.5)35, as demais analisam a linguagem usada ou 

tematizada por escritores nordestinos. De um lado, essa estratégia pode contribuir com a 

valorização da cultura e dos falares nordestinos; de outro, pode gerar a impressão de que 

apenas a linguagem falada no Nordeste apresenta peculiaridades regionais, enquanto as 

demais regiões usam o português padrão. Vale ressaltar ainda que os textos escolhidos 

como objetos das provas são representativos do falar popular do interior, induzindo a uma 

visão estereotipada do linguajar nordestino.  

Nas edições de 2014 e 2015.1, as provas também exploram marcas de variação 

regional em obras do cancioneiro nordestino, “Óia eu aqui de novo” e “Assum preto”, 

respectivamente. A questão 124 de 2014 apresenta uma elaboração adequada, ao destacar 

o verso “Vou mostrar pr´esses cabras” como representativo do falar regional, pois as 

expressões “cabra da peste” e “cabra bom” são comumente usadas na região Nordeste 

(MEC/INEP, 2014, p.7). Já a questão a seguir ignora a distinção entre variedade 

geográfica e sociocultural: 

 

Enem 2015.1 – QUESTÃO 107 

Assum preto 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto 

                                                 
35 Analisada adiante. 
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Mas num pode avuá 

Mil veiz a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: 

www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

As marcas da variedade regional registradas 

pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de um 

conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a 

morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma 

regra a 

A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 

B) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 

C) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”. 

D) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”. 

E) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 

(MEC/INEP, 2015a, p.10) 

 

O enunciado da questão acima toma a linguagem usada na letra de música por 

uma variante de um padrão cristalizado, uma derivação de um sistema de normas 

instituídas, ao afirmar que “as marcas da variedade regional (...) alteram a pronúncia, a 

morfologia, a sintaxe ou o léxico”. No entanto, os dialetos e o português não padrão de 

forma mais ampla são variedades legítimas, cada qual com sua gramática que pode ser 

descrita em termos fonológicos, morfossintáticos, semânticos e lexicais. A variação 

nordestina, logo, não se constitui como uma alteração de regras do português padrão, 

inclusive o rotacismo indicado na alternativa julgada correta pelos elaboradores36 – “B) 

pronúncia das palavras ‘tarvez´ e ‘sorto´´” – ocorria na fase mais antiga da língua, 

conforme aponta Bagno (2011, p.330), precedendo a definição da norma padrão 

brasileira, cujo processo se inicia em meados do século XIX, segundo Ilari e Basso 

(2006). 

Os fenômenos fonológicos e morfossintáticos destacados nas alternativas 

pertencem ao chamado português não padrão ou “português brasileiro popular”, no 

termos de Castilho (2010), que é falado pela maior parte da população das classes sociais 

                                                 
36 Concordamos com o julgamento e a formulação das alternativas realizado pelos 

elaboradores da questão. Afinal, é a única cujas palavras sofrem o mesmo fenômeno linguístico, 

como explicaremos a seguir. Porém, a elaboração do enunciado está comprometida.  
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menos favorecidas, com pouca ou nenhuma escolaridade, oriunda ou moradora do meio 

rural. Tais fenômenos recebem uma apreciação negativa dos falantes mais cultos ou 

escolarizados justamente por serem associados às pessoas que não possuem nenhum 

prestígio social, constituindo os  chamados traços descontínuos, nos dizeres de Bortoni-

Ricardo (2005). 

São eles: rotacismo (“vorta”, “tarvez”, “sorto” e “frô”), desnasalização das vogais 

nasais postônicas ou monotongação do ditongo nasal final (“furaro”), eliminação do 

plural redundante ou simplificação da concordância nominal expressa pelo determinante 

(“dos óio”), iodização da palatal (“óio”), perda da consoante travadora (“cantá”, “frô”, 

“avuá”), assimilação da vogal “o” em ditongo crescente (“avuá”), monotongação de 

ditongo átono crescente em posição final (“ignorança”) e rebaixamento vocálico em 

sílaba inicial (“veve”). Tanto Castilho (2010), como Bagno (2011) reconhecem tais 

fenômenos como decorrentes da variação sociocultural do português brasileiro, e não 

como aspectos característicos das variedades e normas linguísticas que circulam nos 

estados do Nordeste. A associação equivocada entre tais traços descontínuos e a 

linguagem regional reforça uma avaliação social negativa da identidade dos falantes e da 

cultura nordestina. 

Já outras questões que tomam por objeto obras da cultura popular contextualizam 

os falares usados como parte do repertório linguístico nacional, sem associá-los a uma 

determinada região. A questão 107, da prova 2011, propõe a leitura do samba “Não tem 

tradução” de Noel Rosa, e solicita a compreensão da ideia principal defendida pelo eu 

lírico: a valorização da língua falada nos morros como a expressão autêntica do samba 

(MEC/INEP, 2011, p.10). Nessa mesma ótica, a questão 111, da prova 2009, expõe a 

canção Cuitelinho para que o candidato reconheça sua função de reconstituir a história e 

a memória através da tradição oral (MEC/INEP, 2009, p.9). 

A questão seguinte, sobre o poema “Ai se sêsse”, de Zé da Luz, reconhece que as 

formas linguísticas apresentadas pertencem ao “português não padrão” e são constitutivas 

da identidade popular, sem relacioná-las à região nordestina de onde a obra é oriunda, 

afinal rotacismo (“tarvês”), ditongação (“nois”)  e redução do sufixo de diminutivo 

(“juntim”) são fenômenos categorizados como parte da variação sociocultural do 

português brasileiro (CASTILHO, 2010). A abordagem adequada desses fenômenos se 

verifica no enunciado e na formulação da alternativa “B”, dada como correta:  
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Enem 2015.2 – QUESTÃO 115 

Ai se sêsse 

Se um dia nois se gostasse 

Se um dia nois se queresse 

Se nois dois se empareasse 

Se juntim nois dois vivesse 

Se juntim nois dois morasse 

Se juntim nois dois drumisse 

Se juntim nois dois morresse 

Se pro céu nois assubisse 

Mas porém se acontecesse 

De São Pedro não abrisse 

A porta do céu e fosse 

Te dizer qualquer tulice 

E se eu me arriminasse 

E tu cum eu insistisse 

Pra que eu me arresolvesse 

E a minha faca puxasse 

E o bucho do céu furasse 

Tarvês que nois dois ficasse 

Tarvês que nois dois caísse 

E o céu furado arriasse 

E as virgi toda fugisse 

ZÉ DA LUZ. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de 

estúdio, 2001. 

O poema foi construído com formas do português não padrão, 

tais como “juntim”, “nois”, “tarvês”. Essas formas legitimam-se na 

construção do texto, pois 

A) revelam o bom humor do eu lírico do poema. 

B) estão presentes na língua e na identidade popular. 

C) revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. 

D) tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos 

brasileiros. 

E) compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. 

(MEC/INEP, 2015b, p.13) 
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Os distratores exigem que o candidato faça uma análise adequada dos fenômenos 

linguísticos da canção enquanto escolhas estilísticas pertencentes à variação diastrática 

popular (alternativa “B”). Para eliminar a alternativa “A”, ele precisa entender que o “bom 

humor do eu lírico” é construído no percurso temático do texto (a briga com a São Pedro 

e a surpresa com a fuga das virgens do céu), pois, se dado pelo uso de expressões 

linguísticas populares, constituiria um caso de preconceito linguístico. A alternativa “C” 

exige que ele mobilize conhecimentos linguísticos e literários para reconhecer o processo 

de figuratividade linguística, isto é, de construção, por meio da variedade escolhida, de 

um eu lírico simples, marginalizado e pouco escolarizado, que não se confunde 

necessariamente com o autor real ou poeta. O candidato também precisa identificar que 

tais expressões não são de uso comum, especialmente nos grandes centros urbanos, logo 

não facilitam a leitura da “maioria dos brasileiros”, como supõe a letra “D”. Além disso, 

ele deve mobilizar seu saber sobre variação diacrônica para reconhecer que esses 

fenômenos são arcaicos, isto é, já se faziam presentes desde a fase clássica de nossa 

língua, não se constituindo como “estruturas linguísticas inovadoras”, tal qual afirma a 

letra “E”.  

Além das variedades nordestinas, o exame contempla apenas outro tipo de 

variedade regional, em uma questão da segunda aplicação da prova em 2016: o carioquês.  

A abordagem é adequada, visto que os fenômenos linguísticos apresentados no texto 

correspondem ao dialeto próprio da localidade: 

 

Enem 2016.2 – QUESTÃO 96   

Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem 

Leitores fazem sugestões 

para o Museu das Invenções Cariocas 

“Falar ‘caraca!’ a cada surpresa ou acontecimento que vemos, 

bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o ‘vacilão’.” 

“Cariocas inventam um vocabulário próprio”. “Dizer 

‘merrmão’ e ‘é merrmo’ para um amigo pode até doer um pouco no 

ouvido, mas é tipicamente carioca.” 

“Pedir um ‘choro’ ao garçom é invenção carioca.” 

“Chamar um quase desconhecido de ‘querido’ é um carinho 

inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece 

direito.” 
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“O ‘ele é um querido’ é uma forma mais feminina de elogiar 

quem já é conhecido.” 

SANTOS, J. F. Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 6 mar. 

2013 (adaptado). 

Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções 

Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos 

falantes cariocas nas diferentes situações específicas de seu uso social. 

A respeito desse repertório, atesta-se o(a) 

A) desobediência à norma-padrão, requerida em ambientes 

urbanos. 

B) inadequação linguística das expressões cariocas às situações 

sociais apresentadas. 

C) reconhecimento da variação linguística, segundo o grau de 

escolaridade dos falantes. 

D) identificação de usos linguísticos próprios da tradição 

cultural carioca. 

E) variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária 

dos falantes. 

(MEC/INEP, 2016b, p.5) 

 

Os distratores avaliam os fatores que ocasionam a variação, solicitando do 

candidato o reconhecimento e a valorização do dialeto em análise, o que foi exposto 

corretamente na alternativa “D”. As demais alternativas associam as expressões cariocas 

a fatores socioculturais, como o nível educacional e a idade (caso da “C” e da “E”), ou a 

elementos situacionais (caso da “A” e da “B”). 

Embora apareçam em número igual ao da variação diatópica, as variedades 

diastráticas ou socioculturais estão, proporcionalmente, menos representadas no exame. 

A maior parte das questões está concentrada na antepenúltima edição do Enem, cuja 

abordagem as relaciona a outros tipos de variação. A questão 106, por exemplo, focaliza 

a linguagem de texto humorístico que parodia ditos populares com termos da informática, 

mobilizando também o saber sobre variação temática (CASTILHO, 2010) ou estilística 

(MEC/INEP, 2015b, p.9). Na mesma linha, a questão 111 propõe a compreensão do uso 

proposital do internetês em um artigo do linguista José Luiz Fiorin, publicado na revista 

Língua Portuguesa, que fala sobre as mudanças provocadas pela linguagem da internet 

(MEC/INEP, 2015B, p.11). A questão 119, por sua vez, solicita que o candidato 

compreenda as gírias juvenis, presentes em conto de Drummond, como marcas da 
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diferença de gerações (faixa etária) entre a mãe e o filho, envolvendo variação social e 

histórica em nível lexical (MEC/INEP, 2015b, p.14).   

Boa parte dos traços de variação apontados nas questões acerca das variedades 

geográficas e socioculturais é típica do português brasileiro falado, o que acarreta o senso 

comum de que a oralidade representa o uso da linguagem não padrão e a escrita, o uso do 

padrão. Tais equívocos aparecem em algumas questões do Enem, como se pode observar 

na seção a seguir. 

 

3.4 Variação diamésica e diacrônica: equívocos e acertos 

 

Dadas as dificuldades técnicas de se realizar uma avaliação das capacidades 

vinculadas à oralidade em um exame escrito, é louvável que o Enem contemple a língua 

falada em suas provas, tomando por objeto das questões não só textos que falam sobre 

essa modalidade, como também transcrições de gêneros orais.  

 

 Enem 2009 – QUESTÃO 125 

 

Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão 

que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as 

modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente 

uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, 

enfatizando ser necessário  

A) implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, 

naturalidade e segurança no uso da língua. 

B) conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para a 

obtenção de clareza na comunicação oral e escrita.  
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C) dominar as diferentes variedades do registro oral da língua 

portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. 

D) empregar vocabulário adequado e usar regras da norma 

padrão da língua em se tratando da modalidade escrita.  

E) utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da 

variedade padrão da língua para se expressar com alguma segurança e 

sucesso.  

(MEC/INEP, 2009, p.14) 

 

O enunciado da questão não põe em foco o preconceito linguístico que o anúncio 

veicula em relação à modalidade oral da língua, nem indica as condições de produção 

desse discurso. Trata-se de um excerto de um anúncio publicitário do produto “Help!”, 

um manual com dicas de literatura e redação, do Jornal Estadão, publicado na revista Veja 

em maio de 199737. O texto é voltado para dois públicos, o jovem que pretende prestar 

exame vestibular e os pais que custeiam a educação dos filhos e vislumbram seu sucesso 

nesse exame. Por isso, a seleção lexical apresenta gírias comumente usadas pelos jovens 

em situações informais, como “cara”, “tipo assim” e “tá ferrado”, construindo uma 

imagem social da linguagem falada por essa faixa etária. Tais gírias são uma confluência 

da variação diacrônica, determinada pelo fator etário, diastrática, representada pelo grupo 

sociocultural dos jovens, e diafásica ou situacional, indicada pelo registro informal. 

Observa-se um processo de figurativização linguística que visa a convencer os pais da 

necessidade de comprar o material “Help!”. 

Tendo em vista esse propósito, a questão exige do aluno a produção de uma 

inferência acerca da chamada do anúncio, a qual pressupõe a superioridade da modalidade 

escrita da língua em relação à falada. A fala é associada ao lugar do erro, da incongruência 

e da inadequação. Revela-se uma visão dicotômica acerca das modalidades da língua que 

fundamenta o preconceito quanto à linguagem oral. A alternativa correta – D) empregar 

vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando da 

modalidade escrita. – ratifica essa visão ao vincular a escrita à adequação vocabular e à 

correção gramatical. Também o distrator “E” referenda esse posicionamento ao 

considerar que é preciso usar “recursos mais expressivos e menos desgastados da 

                                                 
37Informações colhidas em: http://www.propagandaemrevista.com.br/propaganda/1220/. 

Acesso em: 05 maio 2016. 

http://www.propagandaemrevista.com.br/propaganda/1220/
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variedade padrão da língua para se expressar com alguma segurança e sucesso”, logo 

recursos que sejam da escrita, e não da fala, conforme o slogan do anúncio.  

De modo indireto, as alternativas “A”, “B” e “C” reiteram tal ponto de vista, pois, 

embora apresentem uma visão positiva acerca do desenvolvimento das capacidades 

ligadas à fala para o melhor desempenho do aluno na oralidade e na escrita, são 

consideradas erradas do ponto de vista do conteúdo do anúncio e do enfoque dado ao 

texto pelos elaboradores da questão. Todavia, tanto a fala como a escrita são heterogêneas 

e possuem variedades que se dispõem em um contínuo do mais formal ao menos formal 

(MARCUSCHI, 2001), a depender do gênero e das condições de produção do discurso. 

A variabilidade da fala, tal qual a da escrita, é passível de sistematização (TARALLO, 

1985). Portanto, a questão reforça uma visão estereotipada da linguagem falada em razão 

da abordagem dada ao corpus escolhido. 

 

Enem 2012 – Questão 135  

eu gostava muito de passeá… saí com as minhas colegas… 

brincá na porta di casa di vôlei… andá de patins… bicicleta… quando 

eu levava um tombo ou outro… eu era a::… a palhaça da turma… 

((risos))… eu acho que foi uma das fases mais… assim… gostosas da 

minha vida foi… essa fase de quinze… dos meus treze aos dezessete 

anos… 

A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. 

Projeto Fala Goiana, UFG. 2010 (inédito). 

Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato 

pessoal de A.P.S. como modalidade falada da língua é  

A) predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas.  

B) vocabulário regional desconhecido em outras variedades do 

português.  

C) realização do plural conforme as regras da tradição 

gramatical.  

D) ausência de elementos promotores de coesão entre os 

eventos narrados.  

E) presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante.  

(MEC/INEP, 2012, p.18) 
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Apesar de as alternativas “D” e “E” serem consideradas incorretas, por apontarem 

para uma visão preconceituosa sobre a fala, como não coesa e incompreensível ao leitor 

iniciante, respectivamente, e de as pausas serem uma marca da linguagem oral, a questão 

acima também colabora com uma visão deturpada da língua falada ao associá-la à 

informalidade, uma vez que a alternativa “A” é considerada correta. O tom de 

informalidade é característico do gênero relato pessoal, seja realizado na forma escrita, 

seja realizado na forma oral. Essa variação de registro é determinada pelo contexto 

situacional e pelos interlocutores envolvidos. No caso, trata-se de um relato sobre a 

infância colhido por pesquisadores, com anuência do sujeito entrevistado. Vale salientar 

que, apesar do pouco nível de escolaridade, a autora do relato apresenta marcas de plural 

de acordo com as regras gramaticais. No entanto, a correção gramatical não é associada 

à modalidade oral da língua, por isso, a alternativa “C” não está correta. Também a “B” 

não poderia ser tomada como correta, já que não há incidência de vocábulo regional 

desconhecido de outras localidades. Em mais uma edição, o Enem confunde duas 

variações de cunho estilístico: o grau de formalidade e o modo, induzindo o candidato a 

julgar, de forma dicotômica, a fala informal e a escrita formal.    

Já as outras questões que abordam a variação diamésica ou de modo revelam uma 

visão da oralidade diferente da apresentada nas questões acima. Alicerçada em saberes da 

análise da conversação e das correntes linguísticas mais atuais (ILARI e BASSO, 2006; 

FÁVERO, ANDRADE e AQUINO, 1999; MARCUSCHI, 2001), elas reconhecem as 

especificidades da modalidade oral, sem estabelecer oposição com a língua escrita. A 

questão 101, da prova 2015.2, por exemplo, apresenta a transcrição de um relato de 

experiência pessoal, publicado em uma obra científica acerca da oralidade. O enunciado 

destaca um dos trechos, cuja estrutura sintática apresenta-se de forma “fragmentada”, 

permeada por pausas, hesitações e interrupções, para interrogar o que ele revela. A 

alternativa considerada correta – “E) característica do planejamento e execução 

simultânea desse discurso” – aponta as condições de produção e realização da fala sem 

atribuir juízo de valor. Ao postular como equivocadas as alternativas que falam de 

“distração”, “falta de coesão e coerência” e “desconhecimento das regras de sintaxe da 

norma padrão” (MEC/INEP, 2015b, p.7), o Enem desfaz alguns equívocos quanto à 

natureza do texto oral. 

Isso também pode ser exemplificado na questão 106, da primeira aplicação da 

prova em 2016, que traz um exemplo de retextualização da modalidade oral para a escrita 

a fim de explorar as similaridades entre eles. Trata-se de uma questão embasada pela 
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concepção sociointeracionista que entende as duas modalidades enquanto produções 

linguísticas específicas, e não como realizações linguísticas dicotômicas (MARCUSCHI, 

2001): 

Enem 2016.1 - QUESTÃO 106 

TEXTO I 

Entrevistadora — eu vou conversar aqui com a professor A. D. 

... o português então não é uma língua difícil? 

Professora — olha se você parte do princípio… que a língua 

portuguesa não é só regras gramaticais… não se você se apaixona pela 

língua que você… já domina 

que você já fala ao chegar na escola se o teu professor cativa 

você a ler obras da literatura… obras da/ dos meios de comunicação… 

se você tem acesso a revistas… é... a livros didáticos… a... livros de 

literatura o mais formal o e/o difícil é porque a escola transforma como 

eu já disse as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 

TEXTO II 

Entrevistadora — Vou conversar com a professora A. D. O 

português é uma língua difícil? 

Professora — Não, se você parte do princípio que a língua 

portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno já 

domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias, e 

se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. 

O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua 

portuguesa em análises gramaticais. 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de 

retextualização. São Paulo: Cortez, 2001 (adaptado). 

O Texto I é a transcrição de uma entrevista concedida por uma 

professora de português a um programa de rádio. O Texto II é a 

adaptação dessa entrevista para a 

modalidade escrita. Em comum, esses textos 

A) apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. 

B) são modelos de emprego de regras gramaticais. 

C) são exemplos de uso não planejado da língua. 

D) apresentam marcas da linguagem literária. 

E) são amostras do português culto urbano. 

(MEC/INEP, 2016a, p.8)  
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Os distratores avaliam o conhecimento das características específicas da 

linguagem oral, mais evidentes em situações de fala espontâneas (alternativa “A”), do 

estilo de linguagem usado (alternativas “B” e “D”) e das diferentes condições de produção 

dos dois textos (alternativa “C”). A alternativa julgada correta, letra “E”, aponta para o 

registro comum aos dois textos, desmistificando a ideia da escrita como exemplo de 

correção gramatical, em prejuízo da fala, tida como lugar do “erro”. Evidencia, portanto, 

que ambas modalidades podem se realizar através de diferentes registros ou estilos. 

A questão 106 da prova 2015.1, por sua vez, interroga sobre a importância da 

oralidade em sociedades ágrafas, no caso, as comunidades indígenas. Trata-se de uma 

questão de leitura que leva o aluno a reconhecer no texto uma das funções da língua 

falada, parafraseada na alternativa “B”: “a preservação e a transmissão dos saberes e da 

memória cultural dos povos”. Dessa forma, contribui para a desconstrução do estereótipo 

eurocêntrico de que apenas a escrita permite o registro e a recuperação da memória 

histórica. Eis a transcrição: 

Enem 2015.1 – questão 106  

As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma 

tradição de transmissão oral (sejam as histórias verdadeiras dos seus 

antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as histórias 

de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades 

indígenas nas chamadas “terras baixas da América do Sul” (o que exclui 

as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de 

escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita 

do português), sejam ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou 

outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social (ou 

seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os maias, é que 

surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece 

mesmo mostrar claramente isso: que ela surge e se desenvolve em 

qualquer das formas – apenas em sociedades estratificadas (sumérios, 

egípcios, chineses, gregos etc.). 

O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não 

empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e 

continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, 

também, das narrativas que sua tradição criou, através da 
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transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e 

se desenvolveram assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os 

índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, 

criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as morangas 

e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por 

exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes 

em toda a América). 

D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: 

narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. Disponível 

em: <www.portalkaingang.org>. Acesso em: 5 dez. 2012. 

A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, 

cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas sociedades 

indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 

A) a conservação e a valorização dos grupos detentores de 

certos saberes. 

B) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória 

cultural dos povos. 

C) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de 

organização social. 

D) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a 

determinadas comunidades. 

E) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala 

como meio de comunicação. 

 (MEC/INEP, 2015a, p.9) 

 

A questão 106 exige que o candidato mobilize seus conhecimentos prévios sobre 

a cultura dos povos indígenas, a fim de verificar que as alternativas “A”, “C” e “D” 

falseiam o texto ao considerarem que eles possuem uma organização hierárquica que 

restringe o conhecimento a poucos privilegiados. O candidato também pode ativar seus 

conhecimentos sobre a história geral observando que o surgimento da civilização e da 

propriedade privada está associado ao desenvolvimento da escrita. O distrator “E”, por 

sua vez, incorre no erro da redução, pois trata da fala apenas como “meio de 

comunicação”.  

Como foi dito, parte das questões que aborda a variação linguística o faz a partir 

da leitura e compreensão textual. A escolha de textos como o transcrito acima, na questão 

106 do Enem 2015.1, e a seguir corrobora para que o aluno amplie seus conhecimentos 
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sobre variação e aprenda a valorizar a língua efetivamente usada pelos falantes. Dessa 

forma, a avaliação assume um caráter também formativo, explorando conteúdos de 

caráter atitudinal que induzem o candidato a ter uma atitude de respeito em relação às 

variedades da língua portuguesa e às línguas minoritárias, em conformidade com os 

documentos oficiais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006; BRASIL, 2016).  

Ao explorar uma variedade histórica, na questão 130 da edição 2012, o Enem 

mobiliza o entendimento de que a língua é dinâmica e mutável, de que ela sofre tanto as 

forças da conservação, como da inovação. A criação de qualquer elemento lexical ou 

construção linguística passa por um processo de aceitação e sedimentação, da mesma 

forma que o abandono ou desuso de determinados itens lexicais e traços gramaticais 

também dependem de sua substituição por novos elementos.  

Usos do português brasileiro, condenados por gramáticos tradicionais ainda hoje, 

são explicados com base na história da própria língua. Várias construções do português 

brasileiro têm sua origem em formas arcaicas do português europeu, que, para cá 

transplantadas no período de dominação da Coroa Portuguesa, foram sendo abandonadas, 

por motivos diversos, pelos seus primeiros falantes ao longo dos séculos (BARBOSA, 

2007; CALLOU, 2007). Curioso é que boa parte dessas construções populares são alvo 

do preconceito de quem quer “preservar” nossa identidade linguística, quando o 

português brasileiro é considerado uma língua conservadora, por perpetuar formas antigas 

do português europeu já em desuso.  

A questão apresenta o estudo diacrônico empreendido pela professora Dina Callou 

acerca das construções existenciais com os verbos ter e haver. A troca deste por aquele 

verbo, ainda não reconhecida hoje pelas gramáticas tradicionais, já ocorria em textos do 

século XVI, como mostra a autora. O enunciado interroga sobre o estabelecimento da 

norma e exige do candidato a compreensão da principal ideia defendida nesse fragmento, 

a saber, a necessidade da pesquisa histórica para se entender a constituição das normas 

reais da língua. A série de questionamentos levantados pela autora ao final fornece os 

indícios necessários para o candidato assinalar a alternativa “E” como correta e rejeitar 

as demais, dado o caráter normativo e prescritivo que revelam, em defesa de uma única 

norma, autônoma e dissociada da história da língua (alternativas “A”, “C” e “D”) e, no 

caso da alternativa “B”, dado o equívoco teórico de julgar que os estudos clássicos 

reconhecem a variação e a mudança linguística. 
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Enem 2012 – QUESTÃO 130 

A substituição do haver por ter em construções existenciais, no 

português do Brasil, corresponde a um dos processos mais 

característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já 

ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica 

de “posse”, no final da fase arcaica. Mattos e Silva (2001:136) analisa 

as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, 

tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos 

escritos nos anos quarenta e cinquenta do século XVI, encontram-se 

evidências, embora raras, tanto de ter “existencial”, não mencionado 

pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como 

verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro, e 

anotado como “novidade” no século XVIII por Said Ali. Como se vê, 

nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento 

deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se 

conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso 

e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação 

crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? 

Substitui-se uma norma por outra?  

CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito 

linguístico: do presente para o passado. In: Cadernos de Letras da UFF, 

n. 36, 2008. Disponível em: www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012 

(adaptado). 

Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferentes 

contextos evidencia que 

o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa 

histórica. 

os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e 

a mudança na língua. 

a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua 

fundamenta a definição da norma. 

a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para 

os estudos linguísticos. 

os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da 

constituição linguística. 

 (MEC/INEP, 2012, p.17) 

 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 198 
 

A variação diacrônica, tal qual a diamésica, é raramente explorada ao longo das 

edições do Novo Enem, não se configurando como um conteúdo significativo desse 

exame. Ambas não estão explicitamente contempladas nas habilidades e competências 

que versam sobre variação linguística (MEC/INEP, 2012). Afora a questão acima que 

explora a variedade histórica no nível morfossintático, foram identificadas outras quatro 

questões que a exploram no nível lexical: 115 (2012), 110 (2014), 124 (2015.1), 119 

(2015.2)38. Abaixo, segue um exemplo retirado da edição 2014.  

 

Enem 2014 – QUESTÃO 110  

Em bom  português 

No  Brasil,  as palavras envelhecem e caem como folhas secas. 

Não  é  somente pela gíria que a gente  é apanhada (aliás, não 

se  usa  mais a primeira  pessoa, tanto do singular como do plural: 

tudo é “a gente”).  A própria   linguagem  corrente vai-se renovando e 

a cada dia uma  parte do léxico cai em desuso. 

Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou 

minha  atenção para os que  falam assim: 

– Assisti a uma fita de  cinema com um artista que  representa 

muito bem. 

Os que acharam  natural essa frase, cuidado! Não saber dizer 

que  viram  um  filme  que trabalha  muito bem. E irão ao 

banho  de  mar  em vez de ir  à praia, vestido de roupa de  banho 

em  vez  de  biquíni, carregando guarda-sol em  vez de  barraca. 

Comprarão um automóvel  em   vez de  comprar  um carro, pegarão  um 

defluxo em  vez  de  um resfriado,  vão andar  no  passeio em vez 

de  passear na calçada. Viajarão de  trem de  ferro e  apresentarão 

sua  esposa ou sua  senhora  em vez  de  apresentar  sua  mulher. 

(SABINO, F. Folha de  S. Paulo, 13 abr. 1984) 

A língua varia  no  tempo, no  espaço e  em  diferentes  classes 

socioculturais. O texto exemplifica  essa característica da língua, 

evidenciando que 

A) o  uso de  palavras  novas deve ser  incentivado em 

detrimento das antigas. 

                                                 
38 Ver seção 3.3 deste trabalho. 
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B) a utilização de inovações do léxico é  percebida 

na  comparação de  gerações. 

C) o emprego de  palavras com  sentidos  diferentes 

caracteriza  diversidade geográfica. 

D) a pronúncia e o vocabulário são aspectos  identificadores da 

classe social a  que  pertence o falante. 

E) o modo de  falar  específico de pessoas de  diferentes 

faixas  etárias é  frequente em todas  as regiões. 

(MEC/INEP, 2014, p.11) 

 

Trata-se de uma questão que associa a análise linguística à compreensão textual. 

A crônica de Fernando Sabino, objeto da questão, contrasta expressões arcaicas e de uso 

corrente no Português do Brasil. O enunciado sintetiza o conceito de variabilidade 

linguística ao indicar os principais fatores de variação e solicita do candidato a 

compreensão da ideia global do texto, apresentada na alternativa “B”. Os distratores 

extrapolam essa ideia, ao mencionarem conteúdos não explorados no texto, como 

variação diatópica (alternativas “C” e “E”), marcas linguísticas de classes sociais 

(alternativa “D”) e defesa do neologismo em detrimento do arcaísmo (alternativa “A”). 

A crônica não tece julgamento de valor acerca dos usos antigos e atuais da língua, apenas 

ironiza aqueles que ainda preservam os arcaísmos em seu linguajar corriqueiro. 

Evidencia, assim, uma atitude positiva quanto à mudança linguística, mais 

especificamente lexical, ao longo do tempo.    

 

Considerações finais 

 

O tema variação linguística, como indicamos no início deste capítulo, é o mais 

presente nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias dos anos 2009 a 2016 no 

Novo Enem. Ele representa, em média, 15,15% das questões dessas provas, se 

consideradas as questões cujos enunciados e/ou alternativas contemplam a variação. Por 

sua vez, dentre as diversas categorias a partir das quais a variação tem sido estudada, a 

diafásica predomina no Exame. Seguem-se, quantitativamente, os conteúdos relacionados 

à norma padrão, à formação do português brasileiro, à variação diastrática e à diatópica. 

As variações diamésica e a diacrônica são as menos representadas. 
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A análise dos dados nos mostra igualmente que as questões sobre variação no 

Novo Enem, independentemente da categoria na qual se enquadram, oscilam entre um 

enfoque discursivo e uma abordagem que requer a mera identificação do traço variável 

em frases extraídas dos textos. Em ambos os casos, no entanto, as questões tomam por 

base, predominantemente, o português brasileiro.  

No que tange à primeira vertente, que leva o candidato a considerar o contexto 

sociointeracional no qual os interlocutores dos textos disponibilizados para leitura se 

encontram, identificamos questões sobre variação que exploram a valorização das línguas 

minoritárias, a relevância das línguas indígenas na formação do português brasileiro, a 

interferência da variação linguística no uso de estratégias argumentativas, a compreensão 

global de textos que veiculam pontos de vista antagônicos sobre norma e mudança 

linguística, dentre outros aspectos. Neste tipo de questão, o Enem cuida de representar as 

vozes de gramáticos e puristas, como Napoleão Mendes de Almeida e Ferreira Gullar, em 

contraponto com a de linguistas, induzindo o candidato a optar pela posição descritiva.  

Ressalve-se, no entanto, que a variação diatópica, ainda que seja trabalhada nas 

questões de modo contextualizado, acaba por ater-se basicamente às variedades 

nordestinas e à língua falada, o que pode reforçar a estereotipia a respeito da fala, bem 

como induzir o candidato a supor que outras variedades não se caracterizam como 

regionais, mas como nacionais.       

No que se refere à segunda vertente, ocorre dos elaboradores das questões 

recorrerem a textos como pretexto, com vistas à mera identificação de fenômenos caros 

à gramática tradicional, sem estabelecer qualquer vínculo com a produção de sentido. 

Esse tipo de encaminhamento pode ser percebido, por exemplo, em parte das questões 

que trata da norma padrão, assumida pelo Enem como uma das variantes do português 

brasileiro.  

Trata-se, no caso, de uma escolha bastante questionável, pois ainda que respaldada 

por estudos pioneiros da Sociolinguística, os próprios gramáticos e também 

sociolinguistas, contemporaneamente, têm preferido falar de norma culta ou ainda norma 

de prestígio para designar a variante valorizada pelo grupo de pessoas que goza de 

prestígio social. A norma padrão é vista por esses mesmos gramáticos e sociolinguistas 

como uma abstração que não se concretiza no espaço social, ou seja, mesmo em situações 

monitoradas, os falantes mais escolarizados e integrantes de classes sociais mais elevadas 

infringem com frequência o que determina a norma padrão.  
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Embora o Enem escolha, em vez de excertos de gramáticas normativas, trechos 

de obras científicas ou de divulgação científica para contextualizar os fenômenos, como 

os artigos de linguistas publicados na revista Língua Portuguesa, as transcrições de textos 

orais de Cunha, de Marcuschi e de Bortoni-Ricardo, além de estudos que 

coincidentemente funcionam como suporte deste trabalho, caso de Callou (2007) e Ilari 

e Basso (2006), a abordagem realizada não segue necessariamente as pesquisas 

linguísticas contemporâneas. Cabe ressalvar, no entanto, que, ao contrário do que vinha 

ocorrendo até então, as questões das duas provas de 2016 recebem um tratamento mais 

alinhado com as investigações linguísticas atuais. 

Em suma, o estudo aqui desenvolvido permite-nos asseverar que, considerando-

se o conjunto das provas do período 2009-2016, o Enem assume em parte uma concepção 

de língua heterogênea, dinâmica e sujeita a variações de diversa natureza no contexto 

histórico das práticas sociais. Ao mesmo tempo, no entanto, continua a exigir dos 

candidatos um conhecimento associado à gramática tradicional e à norma padrão, 

desconsiderando, assim, em parte das questões, os estudos linguísticos mais recentes a 

respeito da variação. Por um lado, esse duplo enfoque, muitas vezes antagônico e até 

mesmo contraditório, acaba sendo reproduzido por livros didáticos, professores e alunos 

na definição dos conteúdos a serem explorados no Ensino Médio e, por outro lado, ele 

contribui para que a abordagem discursiva e funcional de variação se restrinja, 

basicamente, ao estudo do léxico e dos fenômenos morfossintáticos. 
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CAPÍTULO 6 

ORALIDADE NO NOVO ENEM: O QUE REVELAM 

OS ITENS DAS PROVAS DE 2009 A 2016 

 

Ewerton Ávila dos Anjos Luna (UFRPE) 

Siane Gois Cavalcanti Rodrigues (UFPE) 

 

Considerações iniciais 

 

Há temas que, por motivações diversas, de uma maneira ou de outra, estão sempre 

presentes nos discursos de escritores, sejam eles autores de gêneros literários ou 

científicos. No nosso caso, a problemática do ensino da oralidade vem, pelo menos nos 

últimos sete anos, ressurgindo em nossas pesquisas. Durante esse período, houve 

organizações de livros, produção de capítulos de livros e de artigos, participação em 

vários eventos acadêmicos, orientação de dissertação de mestrado, escrita de tese de 

doutorado. Por que, então, mais uma produção voltada a tal discussão? Já não está tudo 

dito? Já não é chegada a hora de mudar o rumo das investigações? 

A resposta a esses questionamentos é simples: esse tema insiste em ressurgir 

porque todas as chances que tivemos, nesses anos, de mudar o ângulo do nosso olhar e 

analisá-lo a partir de uma outra perspectiva constituíram, na verdade, recorrentes 

oportunidades para percebemos várias lacunas. Observamos, por exemplo, que a 

oralidade continua à margem de materiais didáticos39, pouco presente na formação inicial 

de professores de língua portuguesa (LUNA, 2016) e incompreendida, por consequência, 

por esses profissionais (RODRIGUES & LUNA, 2016), ainda que em documentos 

oficiais, como os PCN (BRASIL, 1998), o eixo ocupe papel tão relevante quanto os 

demais. 

                                                 
39Tal afirmação é feita com base no que pode ser observado na dissertação de mestrado 

em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, intitulada “A oralidade 

e os livros didáticos de língua portuguesa: um olhar acerca da concepção de gênero oral subjacente 

às atividades propostas”, de autoria de Karla Julliana Guimarães Soatman, orientada por 

Rodrigues; e em função do observado por Luna através da participação em avaliações 

institucionais de livros didáticos, como PNLD 2017. 
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Nestas páginas, a partir da seleção de um novo objeto de estudo e reajustando o 

campo de nossa visão, propomos-nos a verificar o lugar que a oralidade ocupa nas provas 

de língua portuguesa do Exame Nacional do Ensino Médio, especificamente no recorte 

temporal que corresponde ao início do denominado Novo Enem, ou seja, entre os anos de 

2009 e 2016.  

Em um primeiro momento deste capítulo, o leitor encontrará uma breve discussão 

acerca do ensino e da avaliação da oralidade (1.1) e sobre a sua presença em documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM), as Orientações 

Curriculares Nacionais (OCNEM) [1.2] e a Matriz do Enem [1.2]. A seguir, terá acesso à 

reflexão sobre o espaço que a oralidade ocupa em provas do Enem, através de uma análise 

primeiramente quantitativa [2.1], seguida da análise qualitativa de uma amostra de itens 

[2.2].  

 

1. Breves considerações teóricas 

 

1.1 Ensino e avaliação da oralidade na escola 

 

Considerando a história da língua portuguesa enquanto disciplina curricular, 

lembramos a atenção que a escrita sempre teve nas salas de aula (SOARES, 2002). No 

senso comum, ainda é postulado que a criança só vai à escola para aprender a ler e 

escrever, herança histórica do desenvolvimento da disciplina Português. 

O fato é que a escola visa à formação de cidadãos aptos a interagirem em práticas 

sociais diversificadas (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006), e nestas se fazem presentes as 

duas modalidades da língua. É por isso que defendemos a importância, para a formação 

do aluno, do trabalho com os orais – tanto a compressão quanto a produção de textos. 

Iniciamos, pois, refletindo sobre a expressão: orais. Schneuwly (2004) destaca a 

importância do uso de “orais” no plural, pois a oralidade possui múltiplas formas. Afirma 

o autor, por exemplo, que há pouca coisa em comum em contar uma piada e ser orador 

que representa um grupo em uma situação formal. Aponta também que “os meios 

linguísticos diferem fundamentalmente; as estruturas sintáticas e textuais são diferentes; 

a utilização da voz, sempre presente, também se faz de maneira diversa...” 

(SCHNEUWLY, 2004, p.17). 

Ressaltamos o fato de ainda não existirem muitas pesquisas sobre a didática da 

oralidade, se compararmos com o ensino da escrita (leitura e produção); mas 
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pesquisadores como Marcuschi (2007), Schneuwly e Dolz (2004), Signorini (2001), 

Ramos (1997), entre outros, oferecem contribuições para essa discussão em diversos 

trabalhos. Marcuschi (2007), Signorini (2001) e Rojo (2001), por exemplo, destacam a 

importância de conceber fala e escrita de forma não-dicotômica, além de reforçarem que 

o uso da oralidade, inclusive na escola, deve ser entendido como prática social. 

Schneuwly e Dolz (1999), apesar de considerarem a natureza social da linguagem, 

lembram que a entrada do texto na escola como objeto de ensino gera um desdobramento 

que demanda a didatização.  

O ponto em comum nas reflexões dos pesquisadores é que o trabalho com os 

textos orais, para formar usuários competentes de língua, deve ser pautado no uso e na 

reflexão acerca de diferentes gêneros textuais, uma vez que, através deles, são 

contemplados aspectos relacionados a conteúdos, estruturas composicionais e elementos 

estilísticos, configurando, assim, uma abordagem que envolve aspectos linguístico-

discursivos. 

Estudos anteriores (RAMOS, 1997; FÁVERO, ANDRADE, AQUINO, 1999; 

MARCUSCHI, 2001), entretanto, apontam que, durante muitos anos, o trabalho com a 

oralidade na escola se voltou apenas para atividades de leitura em voz alta, conversa com 

o colega e construção de uma opinião. Não se pretende, aqui, afirmar que esse tipo de 

atividade não seja válido e não tenha propósitos que visem a desenvolver competências e 

habilidades relacionadas à oralidade. A oralização de textos escritos, por exemplo, 

mobiliza conhecimentos sobre gêneros, pois não se lê, para os outros, um poema, um 

sermão bíblico, um cordel, da mesma forma. De acordo com Dolz, Schneuwly e Haller 

(2004, p.146), “estreita é a imbricação entre o texto prévio e a voz colocada a seu serviço 

para produzir um evento de linguagem”. Não se pode negar, então, a forte relação entre 

as modalidades da língua e a relevância das atividades anteriormente citadas. 

Apesar dos avanços, sobretudo no plano teórico das reflexões sobre o ensino da 

oralidade, ainda são muitas as dificuldades que circundam essa prática. No que se refere 

à avaliação da oralidade, as reflexões científicas são ainda menos comuns. Dentre os 

trabalhos que se voltam para a questão, citamos dois: o das brasileiras Melo e Cavalcante 

(2007) e o das portuguesas Monteiro et al (2013).  

Monteiro et al (2013) propõem o que chamam de “Grelha de Registo de 

Observação e Avaliação da Competência Comunicativa Oral”. Na grelha, nos termos 

utilizados pelas autoras, são contempladas a comunicação verbal (60%), a paraverbal 

(30%) e a não verbal (10%). As pesquisadoras explicam que essa distribuição percentual 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 209 
 

deu-se em função da opinião de professores de português, professores do Departamento 

de Línguas (Universidade do Minho e Instituto Politécnico de Viana do Castelo) e de 

planilhas construídas por formadores de professor. De forma adaptada e resumida, 

podemos observar alguns aspectos que são contemplados na planilha: 

 

Quadro 1: Critérios de avaliação 

Verbal ▪ Conhecimento do tema 

▪ Vocabulário (riqueza e diversidade) 

▪ Argumentação pertinente 

▪ Clareza discursiva (articulação clara das 

palavras, segundo a norma padrão) 

▪ Respeito pelas opiniões alheias 

 

Paraverbal ▪ Clareza discursiva (articulação clara das 

palavras, ausência de hesitações) 

▪ Expressividade 

▪ Tom de voz 

▪ Ritmo discursivo 

 

Não-verbal ▪ Gestos 

▪ Olhar 

▪ Postura corporal 

 

 

Acreditamos que iniciativas como a produção dessa planilha sejam necessárias 

para a sistematização do ensino e da avaliação da oralidade. Percebe-se que são propostos 

critérios de naturezas distintas que contemplam desde questões temáticas a questões de 

elementos prosódicos e paralinguísticos. Fazemos, entretanto, uma ressalva neste quadro 

no ponto “clareza discursiva” quando se menciona o fragmento “segundo a norma 

padrão”. Apesar de entendermos, assim como as autoras, que à escola cabe o trabalho de 

compreensão e produção de gêneros mais formais, defendemos a ideia das escolhas 

adequadas aos contextos, visto que a concepção do contínuo dos gêneros relacionados a 

graus de formalidade contempla gêneros formais – alguns mais que outros – e também 

informais. Então, é possível fazer um trabalho com gêneros em que o cuidado com o 

padrão pode ser menor. 

Além disso, ainda podemos questionar: o que é o português padrão? Ou melhor: 

o que é o português brasileiro padrão no nosso contexto? Ele também não é variável? O 

fato é que o padrão, segundo Faraco, “terá sempre, por coações sociais, um certo efeito 

unificador sobre as demais normas, não estando, porém, isento também de receber 

influências dessas mesmas normas” (FARACO, 2004, p.42). Isso porque a variação está 
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presente em toda língua viva, por ser social, histórica e heterogênea. Enfim, por não ser 

foco do estudo, essa discussão não será aqui aprofundada.  

Monteiro et al (2013) acrescentam, ainda, sobre a planilha que:  

 

Todos os parâmetros são avaliados com base na escala de avaliação 

qualitativa formativa – Fraco (1), Não Satisfaz (2), Satisfaz (3), Satisfaz 

Bastante (4) e Excelente (5) –, convertida, em última análise, numa 

classificação quantitativa, mais conveniente para o momento de avaliação final 

dos períodos (MONTEIRO et al, 2013, p.122). 

 

Como se percebe, a ideia parte do pressuposto de uma avaliação formativa em que 

se trabalha com conceitos. No entanto, o sistema parece exigir do professor uma nota. 

Apesar de não nos parecer simples nem recomendado, a conversão de categorias 

qualitativas para quantitativas parece ser um movimento comum dos que estão num 

processo de transição entre uma avaliação mais tradicional e uma mais formativa, o que 

evidencia, na verdade, uma avaliação com intenção formativa40, nos termos de Hadji 

(2001). 

 Já o trabalho de Cavalcante e Melo (2006) faz um resgate de fatores 

importantes no texto falado (extralinguísticos, paralinguísticos, cinésicos, linguístico-

discursivos), com base nos trabalhos de Marcuschi sobre a língua falada e escrita e nos 

estudos de Schneuwly e Dolz sobre os gêneros orais e escritos na escola, a fim de destacar 

aspectos que devem ser considerados por professores e alunos nas análises dos textos 

orais. Citando as autoras do estudo, temos: 

 

Apostamos que uma perspectiva frutífera de trabalho com o oral é 

focalizar as estratégias organizacionais de interação próprias de cada gênero 

textual. Do ponto de vista da avaliação, o aluno competente é aquele que, ao 

analisar um gênero oral, consegue perceber e relacionar aspectos de natureza 

extralinguística, paralinguística e linguística atuando conjuntamente na 

construção das significações (CAVALCANTE e MELO, 2006, p.92).  

                                                 
40A avaliação com intenção formativa é a tentativa de colocar em prática uma forma de 

avaliar que parte de uma utopia promissora, isto é, “se refere mais ao modelo ideal que à realidade 

cotidiana” (HADJI, 2001, p.10). No entanto, a avaliação formativa é possível. De acordo com 

Hadji, deve-se trabalhar para avançar nessa direção através do progresso: “(...) no conhecimento 

do que é avaliação e no desenvolvimento de sua variabilidade didática por meio de busca de pistas 

para uma remediação oportuna” (2001, p.25). 
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Como já mencionado, são poucos os trabalhos sobre a avaliação do trabalho com 

a oralidade na escola, sendo necessários mais estudos. Nesse contexto, consideramos os 

dois trabalhos mencionados importantes contribuições para esta área. 

Em termos propositivos, acreditamos que, para a realização da avaliação da 

oralidade, é necessário o estabelecimento de critérios e sua socialização junto aos alunos. 

Além da avaliação contínua, uma possibilidade para o professor é marcar previamente a 

realização de exercícios, configurando-se como um momento avaliativo mais formal. 

Outra questão importante é que a avaliação não seja apenas feita pelo docente, mas 

também entre os pares e pelo próprio aluno (autoavaliação). Para isso, a apresentação de 

uma planilha com critérios pode ser muito válida.  

Em termos de compreensão do texto oral, a função da escola seria trabalhar com 

o aluno para que ele seja um ouvinte crítico em situações diversificadas, a partir da 

reflexão sobre textos de distintos níveis de formalidade, com variadas estratégias de 

produção de sentidos. Os processos de compreensão textual são, pois, o foco do trabalho, 

considerando aspectos relacionados a elementos linguísticos, prosódicos e 

paralinguísticos que, em conjunto com informações extralinguísticas (como, por 

exemplo, quem fala, de onde fala, para quem fala), são responsáveis pela produção de 

sentidos do texto. A fim de explorar esses pontos em prol do desenvolvimento de uma 

escuta crítica, destacamos a relevância da realização do trabalho em etapas: pré-escuta, 

escuta e pós-escuta. 

Em relação à produção oral, um artifício contribuidor para o momento da 

avaliação é a gravação das interações. A partir dela, o aluno pode observar se sua 

entonação foi adequada para produzir o efeito de sentido pretendido, se seu ritmo e outros 

aspectos articulatórios foram conduzidos de forma que os ouvintes conseguissem 

entender o que estava sendo dito, se as expressões faciais e gestuais foram devidamente 

exploradas etc.  

 

1.2 Oralidade em documentos oficiais 

 

1.2.1 PCN e OCN 

  

Os estudos sobre oralidade e sobre sua didática estão presentes em documentos 

oficiais que norteiam o ensino, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio – PCNEM  (BRASIL, 2000) e as Orientações Curriculares Nacionais para o 
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Ensino Médio – OCNEM (BRASIL, 2006). Nesta seção, selecionamos e analisamos 

brevemente segmentos desses documentos que fazem menção ao papel do trabalho com 

os textos orais na escola. 

Os PCNEM de Linguagens, códigos e suas tecnologias contemplam as 

competências e habilidades para as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Educação Física, Arte e Informática. Na parte específica da Língua Portuguesa, 

diferentemente dos PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), não há divisão por 

eixos do ensino de língua. Nesse caso, a oralidade não tem espaço em parte definida, 

estando presente em meio às concepções basilares que consideram a linguagem como 

forma de interação, o texto como unidade básica de ensino e a importância da reflexão 

sobre diversas situações comunicativas. A título de ilustração, citamos o fragmento 

seguinte: 

 

Não enxergamos outra saída, senão o diálogo, para que o aluno 

aprenda a confrontar, defender, explicitar suas ideias de forma 

organizada, em diferentes esferas de prática da vida pública, 

compreendendo e refletindo sobre as marcas de atualização da 

linguagem (a posição dos interlocutores, o contexto extra verbal, suas 

normas, de acordo com as expectativas em jogo, a escolha dos gêneros 

e recursos) (BRASIL, 2002, p.22). 

 

No excerto, fica explícita a necessidade de espaços para que o aluno fale em 

situações diversificadas, o que demanda gêneros textuais variados, com ênfase, 

principalmente, na fala pública. Está pontuada também a formação de um ouvinte ativo, 

no sentido de não apenas decodificar o que escuta, mas de confrontar ideias, além de 

explicitar e defender as suas. A reflexão é um dos pontos-chave do trabalho com 

linguagem na escola, ficando isso evidente quando se menciona a atenção para as escolhas 

(linguísticas, discursivas, contextuais, de gêneros etc.). 

Nas OCNEM (BRASIL, 2006), é possível verificar que, de maneira geral, as 

orientações acerca do trabalho com a oralidade ocupam lugar de destaque nas diferentes 

seções do capítulo intitulado “Conhecimentos em Língua Portuguesa”. Logo na primeira 

seção (A Língua Portuguesa no Contexto do Ensino Médio), afirma-se que, no 

documento, procurar-se-á “demonstrar a relevância dos estudos sobre a produção de 
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sentido em práticas orais e escrita de uso da língua […], em diferentes instâncias sociais” 

(BRASIL, 2006, p. 18-19).  

Na quarta seção (A disciplina Língua Portuguesa: Perspectivas no Contexto do 

Ensino Médio), são delineadas três competências gerais que estão relacionadas ao perfil 

de aluno que se quer formar no Ensino Médio. Chamou-nos atenção a presença do campo 

da oralidade em todas elas, o que procuramos explicitar sucintamente aqui, pois foge aos 

nossos objetivos, no momento, refletir minunciosamente sobre tais competências em 

todos os seus aspectos. 

A primeira competência afirma que o aluno deve “conviver, de forma não só 

crítica mas também lúdica, com situações de produção e leitura de textos, atualizados em 

diferentes suportes e sistema de linguagem – escrito, oral, imagético, etc.” (BRASIL, 

2006, p. 32). Observe-se que não há, na construção do texto, indicativos de que haja 

supremacia de um sistema de linguagem (nos termos do documento) em relação ao outro, 

de maneira que se espera do discente a convivência crítica e lúdica com cada sistema.  

Na segunda competência, as modalidades de uso da língua também são abordadas 

de forma equânime e entra em cena uma questão amplamente discutida no que tange ao 

papel da escola na ampliação dos conhecimentos que os alunos têm de sua língua materna. 

O discente deve, segundo tal competência:  

 

[…] conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de 

leitura e de escrita, que lhe propiciem uma inserção em práticas de linguagem 

em que são colocados em funcionamento textos que exigem da parte do aluno 

conhecimentos distintos daqueles usados em situações de interação informais 

(BRASIL, 2006, p. 32). 

 

Na mesma direção, a terceira competência considera que “[…] o aluno tome a 

língua escrita e oral, bem como outros sistemas semióticos, como objeto de 

ensino/estudo/aprendizagem.” (BRASIL, 2006, p.33). 

Na parte final da seção em pauta, refuta-se a criticada perspectiva dicotômica da 

relação fala-escrita, modalidades que devem ser entendidas como complementares e 

interativas. O que chama atenção, entretanto, é que, logo a seguir, afirma-se que a escrita 

deve ter papel de destaque nas práticas pedagógicas:  

 

Não se pode perder de vista, no entanto, em razão dos compromissos 

gerais de formação da etapa e término da educação básica anteriormente 
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expressos, que as práticas de uso da língua escrita devem receber destaque na 

orientação do trabalho escolar, em razão do valor social e histórico que têm 

em nossa sociedade (BRASIL, 2006, p. 34, grifo nosso).  

 

O que nos intriga não é propriamente a defesa da ênfase à escrita na escola, mas a 

justificativa para tal opção: “o valor social e histórico que têm [as práticas de uso da língua 

escrita] em nossa sociedade”. Ora, se é justamente o valor social e histórico que a escrita 

goza nas sociedades letradas que a colocou em um patamar de superioridade em relação 

às práticas de oralidade e que, consequentemente, inspirou a perspectiva dicotômica, tal 

construção parece contradizer o que vinha sendo defendido, até então, no documento. 

Apesar disso, observa-se, na seção seguinte (Organização Curricular e 

Procedimentos Metodológicos de Abordagem dos Conteúdos), o papel de destaque que a 

oralidade volta a ter no delineamento dos eixos organizadores das atividades de língua 

portuguesa no Ensino Médio, pois quatro das cinco atividades de produção e de recepção 

de textos são construídas considerando o oral, quais sejam: atividades de produção de 

textos em eventos da oralidade; atividades de escuta de textos em situação de leitura em 

voz alta; atividades de retextualização: produção escrita de textos a partir de outros textos, 

orais ou escritos, tomados como base ou fonte; atividade de reflexão sobre textos, orais e 

escritos, produzidos pelo próprio aluno ou não. 

Por fim, é importante destacar que, apesar das OCNEM serem um importante 

documento nos dias atuais (2016) no Brasil, está sendo produzido outro em nível 

nacional: a Base Nacional Comum Curricular. Atualmente estão acontecendo os 

Seminários Estaduais para discutir a 2ª versão do documento. Há volumes para diferentes 

áreas, como a de Linguagens, que contempla Língua Portuguesa em todos os segmentos: 

Ensino Fundamental (anos iniciais – 1º ao 5º ano; anos finais – 6º ao 9º ano) e Ensino 

Médio (1º, 2º e 3º anos) ). 

 

1.2.2 Matriz de Referência do Novo ENEM 

 

Um exame acurado das seções que envolvem a área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias na Matriz de Referência do Novo Enem nos mostrou um dado que 

justifica a inexpessiva presença (ou a ausência), como se verá na análise dos dados, de 

reflexões em torno da oralidade nas edições do exame que foram analisadas. Não se 

verifica, em nenhuma das competências e habilidades, a menção a tal modalidade de uso 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 215 
 

da língua. Tal problemática se faz apenas implicitamente presente no texto, o que significa 

que ela poderá ou não ser contemplada nas provas. Destacamos, abaixo, alguns recortes 

do texto, para ilustrar o que ora afirmamos. 

 

O 1º dos 5 eixos cognitivos diz o seguinte:  

 

Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua 

Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e 

das línguas espanhola e inglesa (INEP, 2012, p.1). 

  

Como se pode observar, não é explicitada a modalidade de uso da língua que deve 

ser dominada pelo participante. Por se tratar de um eixo que é geral, é compreensível que 

ele tenha sido construído com base em termos mais genéricos, já que as questões teóricas 

que lhes dão sustentação são esmiuçadas nas competências e habilidades relativas às 

diferentes áreas. Ao nos debruçarmos sobre as competências e habilidades vinculadas 

especificamente à Língua Portuguesa, entretanto, observamos que, mesmo aí, o eixo da 

oralidade continua nas entrelinhas. Citamos, abaixo, alguns exemplos. 

A competência de área de número 6 tem o seguinte texto: 

 

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação 

(INEP, 2012, p.3).  

 

As três habilidades que detalham essa competência foram construídas nos 

seguintes termos: 

 

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática 

e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros 

e tipos.  

H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em 

situações específicas de interlocução.  

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a 

preservação da memória e da identidade nacional (INEP, 2012, p.3). 

 

Veja-se que: 1) em H18, não se especifica a qual modalidade da língua pertencem 

os difentes gêneros e tipos; 2) em H19, os textos e as respectivas situações de interlocução 

não são relacionados nem à fala nem à escrita especificamente; 3) em H20, a menção ao 
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reconhecimento do patrimônio linguístico também está construída em termos gerais. O 

fato de tais habilidades (que deveriam ter a função de detalhar as competências) serem 

formuladas de maneira geral favorece a predominância, nas questões de língua 

portuguesa, de reflexões que dão conta apenas da escrita, dada a tradição escolar de se 

privilegiar essa modalidade.  

Por seu turno, a competência de área de número 7 afirma que o participante 

precisa: 

 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

linguagens e suas manifestações específicas (INEP, 2012, p.3).  

 

Tal competência é detalhada em 4 habilidades: 

 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-

verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar 

comportamentos e hábitos.  

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e 

recursos linguísticos.  

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem 

é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos 

utilizados.  

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 

convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, 

comoção, chantagem, entre outras (INEP, 2012, p.4).  

 

Assim como ocorreu nas habilidades relativas à competência de número 6, nas 

habilidades da competência 7, a oralidade não é mencionada. Fala-se em reconhecimento 

sobre “textos de diferentes gêneros” (H21); em “diferentes textos” e “recursos 

linguísticos” (H22); em “procedimentos argumentativos” (H23) e em “estratégias 

argumentativas” (H 24). Como se pode observar, não há indicativos de que tal documento 

reconheça a importância de os participantes do Exame terem construído conhecimentos 

relativos às especificidades da oralidade.  

Em consonância com as competências 6 e 7, a competência de área de número 8 

- “Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação 

e integradora da organização do mundo e da própria identidade” (INEP, 2012, p.4) – e 

suas respectivas habilidades não citam a oralidade: 
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H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas 

que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de 

registro.  

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso 

social.  

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas 

diferentes situações de comunicação (INEP, 2012, p.4). 

 

 

H25 não especifica o eixo da língua em que se situam os gêneros e as variedades 

linguísticas; H26 não diz se as situações de uso em que se observam as variedades 

linguísticas são da fala ou da escrita; e H27 não informa se as diferentes situações de 

comunicação abarcam os usos orais. 

Esse “não-lugar” da oralidade no documento que sistematiza os eixos teóricos em 

torno dos quais devem ser elaboradas as provas do ENEM é mais um indicativo daquilo 

que observamos nas provas. Vamos à análise dos dados. 

 

2. Análise dos dados 

 

2.1 Análise quantitativa 

 

Em primeira instância, é possível pensar que contemplar a oralidade em uma 

avaliação escrita seria algo improvável. No entanto, a reflexão sobre aspectos da oralidade 

é completamente possível, mesmo sem as atividades de escuta e produção de textos orais. 

Poderiam ser avaliados, por exemplo, os conhecimentos que os candidatos construíram 

na Educação Básica acerca: 1) das especificidades dos diferentes gêneros orais (formais 

e informais), ou seja, dos modos de organização dos textos orais; 2) dos papéis dos 

interlocutores; 3) dos propósitos e parâmetros contextuais de produção e circulação dos 

gêneros orais; 4) do grau de formalidade/informalidade requerido, a depender da 

atividade de linguagem em que se inserem etc.  

No entanto, o número de questões que se relacionam, de algum modo, à 

oralidade41 é muito pequeno, perante o total de 45 questões da prova de Linguagens, 

                                                 
41 Em tal classificação, foram consideradas como relacionadas à oralidade as questões 

que levavam o participante a refletir acerca da natureza e das especificidades da modalidade oral 

da língua. Não foram considerados itens cujos textos motivadores tratavam da oralidade, mas os 

respectivos enunciados não apresentavam nenhuma reflexão sobre o assunto, servindo, por 

exemplo, como pano de fundo para aferir habilidades relativas à leitura e à interpretação de texto. 
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Códigos e suas Tecnologias, sendo pouco representativo do eixo de ensino em destaque. 

Na prova de 2009, 4 quesitos versavam sobre o assunto; em 2010 (1ª aplicação), apenas 

1; em 2010 (2ª aplicação), 3; em 2011, 5 questões; em 2012, 2; em 2013, nenhuma; em 

2014, 2; em 2015 (1ª e 2ª aplicações) apenas 1 em cada prova; e, em 2016 (1ª e 2ª 

aplicações), 2 questões em cada prova. 

Na tabela a seguir, indicamos o percentual42 aproximado por ano de itens sobre 

oralidade constantes da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, calculado a 

partir do quantitativo total de questões dessa área: 

 

Tabela 1: Questões de Oralidade no Novo ENEM  

Ano Quantidade de 

questões 

Percentual 

2009 4 8,8% 

2010 (1ª aplicação) 1 2,5% 

2010 (2ª aplicação) 3 7,5% 

2011 5 12,5% 

2012 2 5,0% 

2013 - 0,0% 

2014 2 5,0% 

2015 (1ª aplicação) 1 2,5% 

2015 (2ª aplicação) 1 2,5% 

2016 (1ª aplicação) 2 5,0% 

2016 (2ª aplicação) 2 5,0% 
                   Fonte: elaborada pelos autores 

 

A categorização desses itens como pertencentes ao eixo da oralidade não 

desconsiderou sua relação com o dos conhecimentos linguísticos. Isso porque, numa 

avaliação escrita, é muito comum que eles sejam relacionados, já que a análise da língua 

é possível em função das práticas de escuta, de leitura e de produção oral e escrita. 

Conforme aponta Mendonça, a análise linguística é uma alternativa para “a reflexão 

consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos que perpassam os usos 

linguísticos, seja no momento de ler/escutar, de produzir textos ou de refletir sobre esses 

mesmos usos da língua” (MENDONÇA, 2006, p.204). 

Como se percebe na tabela 1, o percentual de itens sobre oralidade nas edições do 

ENEM, apesar de haver pequenas variações, representa, em linhas gerais, uma quantidade 

                                                 
42 Os percentuais foram calculados com base na quantidade de questões das provas de 

“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, não tendo sido incluído o quantitativo de questões de língua 

estrangeira moderna (que não foram objeto de análise). 
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muito pequena, evidenciando a pouca atenção recebida pelo Exame, o que é consequência 

de sua ausência na Matriz de Referência. 

Dentre as razões para que isso ocorra, levantamos algumas hipóteses: 

 abordagem da língua numa perspectiva em que a escrita é concebida como mais 

importante do que a fala; 

 ideia de que o papel central da escola é desenvolver competências da escrita, e 

não da fala; 

 heranças de um ensino tradicional em que as práticas de oralidade não aconteciam 

de forma sistemática; 

 poucas discussões teórico-metodológicas sobre ensino da oralidade; 

 poucas discussões teórico-metodológicas sobre avaliação do eixo da oralidade. 

 

É possível que a explicação para o pouco espaço da oralidade nas provas do 

ENEM analisadas e a ausência desse eixo na Matriz parta de mais de uma das hipóteses 

mencionadas. É necessário, portanto, uma análise dos itens para a realização de assertivas. 

Independentemente do qualitativamente analisado, esses dados quantitativos indiciam 

que o Exame pouco sinaliza sobre a importância de práticas de ensino dos orais.  

Por exemplo, nenhuma questão acerca da modalidade oral de uso da língua foi 

encontrada na edição 2013 do exame, e chamamos atenção para algo que consideramos 

curioso: os itens envolvendo a multimodalidade têm um número considerável (5, no 

total), o que é reflexo do impulso que tiveram, nos últimos anos, as pesquisas nesse 

campo. Tais pesquisas, entretanto, são bem mais recentes do que as investigações que 

vêm sendo feitas sobre a oralidade na academia. Não é de hoje que se diz que cabe à 

escola ensinar os gêneros formais da oralidade, que a oralidade deve, juntamente à escrita, 

ocupar lugar de destaque na escola etc. Por oposição a todo esse discurso, salta aos olhos 

a constatação de que prevalece a preocupação com a escrita, até mesmo com o texto 

pictórico, em detrimento de tudo o que envolve a oralidade.  

Esse “não-lugar” das discussões sobre as especificidades da oralidade em uma 

avaliação de âmbito nacional como o ENEM, por oposição ao desenvolvimento dos 

estudos acadêmicos nesse campo, tem motivações outras, que favorecem a manutenção 

do status que a escrita historicamente goza nas diferentes sociedades. É Marcuschi 

(2007), na conhecida obra intitulada “Da Fala para a Escrita: Atividades de 

Retextualização”, quem afirma que:  
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A supervalorização da escrita, sobretudo a escrita alfabética, 

leva a uma posição de supremacia das culturas com escrita ou até 

mesmo dos grupos que dominam a escrita dentro de uma sociedade 

desigualmente desenvolvida. Separa as culturas civilizadas das 

primitivas (MARCUSCHI, 2007, p. 30).  

 

Os dados apontam para uma realidade que condiz com o que as pesquisas situadas 

no campo da oralidade vêm revelando: essa modalidade de uso da língua permanece às 

margens das políticas públicas da educação. Ainda que fuja aos objetivos da presente 

investigação adentrar na discussão sobre as teorias do currículo e sobre o currículo da 

Educação Básica, não podemos nos furtar de chamar a atenção para um fato já bastante 

conhecido e que preocupa muitos educadores/pesquisadores: a Matriz do ENEM vem, em 

inúmeras escolas brasileiras de ensino público e privado, orientando, predominantemente 

no Ensino Médio, as opções teórico-metodológicas e o currículo adotado.  

Esse “currículo invertido” tem efeitos diversos na formação docente e nas escolas. 

Para não fugirmos aos objetivos ora propostos, chamamos atenção para apenas um deles. 

Se a modalidade oral ocupa, na avaliação de língua portuguesa do ENEM, um espaço tão 

tímido, o mesmo, provavelmente, vai acontecer em inúmeras escolas que têm a Matriz do 

exame como referência e usam as provas aplicadas no “treinamento” dos seus alunos para 

a participação no processo. Trata-se, como se vê, de um problema que é circular e que 

cria mais obstáculos para a possibilidade de o ensino da oralidade vir a ocupar o devido 

espaço nas escolas, não importando, então, as conclusões a que chegam as inúmeras 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nesse campo. 

 

2.2 Análise qualitativa 

 

Tecidas as considerações com base nos aspectos quantitativos, voltamo-nos para 

os qualitativos, a partir da análise de alguns itens selecionados sobre a oralidade. 

Importante apontar que as questões do ENEM sobre o referido eixo contemplam, 

principalmente, temáticas como: 

 Mudança e variação linguística 

 Identidade linguística 

 Relação fala-escrita 

 Grau de formalidade 
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A seguir, apresentamos uma amostra dos itens que contemplam a oralidade, 

indicando o ano do exame (e o número de aplicação, quando necessário) com a respectiva 

análise (total de 07 itens selecionados aleatoriamente). Além disso, no final deste tópico, 

exemplificamos itens propícios à abordagem do eixo cujo objetivo, no Exame, não foi 

considerar os orais ou sua relação com a escrita (total de 02 itens também aleatoriamente 

escolhidos) .  

 

2.2.1 Itens sobre oralidade 

 

No primeiro item selecionado, pertencente à prova do ano de 2009, há uma 

representação escrita de conversa telefônica entre uma gerente de banco e um cliente. O 

enunciado da questão solicita que o participante do Exame explique a razão pela qual há 

uma mudança do grau de formalidade do registro utilizado inicialmente, conforme se 

pode observar a seguir. 

 

Enem 2009 – QUESTÃO 92 

Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?  

Cliente – Estou interessado em financiamento para compra de veículo.  

Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é 

nosso cliente?  

Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco.  

Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê tá em Brasília? 

Pensei que você inda tivesse na agência de  Uberlândia! Passa aqui pra 

gente conversar com calma.  

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua 

materna. São Paulo: Parábola, 2004 (adaptado).  

Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente 

do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi 

alterada de repente devido  

A) à adequação de sua fala à conversa com um 

amigo, caracterizada pela informalidade. 

B) à iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do 

banco.  

C) ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia 

(Minas Gerais).  
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D) à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu 

nome completo 

E) ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio.  

(MEC/INEP, 2009, p.2) 

 

O participante é chamado a refletir acerca das escolhas feitas pelo falante quanto 

ao grau de formalidade requerido na situação de comunicação em pauta. O fragmento da 

conversação telefônica perpassa, inicialmente, pela formalidade de um funcionário de 

banco ao falar com um cliente, o que é pertinente, em função do objetivo da interação e 

dos papéis sociais dos sujeitos. No entanto, a apresentação do cliente como também 

funcionário e seu reconhecimento como colega de trabalho permitem a mudança do grau 

de formalidade, tornando a linguagem utilizada informal. Daí o item ter como gabarito a 

letra “A” (“à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela 

informalidade”). 

Os distratores43 são plausíveis e relacionam-se a justificativas variadas para a 

alteração da formalidade como, por exemplo, a atribuição da responsabilidade ao cliente 

(alternativas “B” e “D”), à conterraneidade dos interlocutores (alternativa “C”) e ao 

objetivo da interação (alternativa “E”). 

O item em questão contribui para que o participante perceba que o nível de 

formalidade dos usos da língua não é selecionado de acordo com a modalidade, 

descontruindo a falsa ideia de fala-informal x escrita-formal, advinda de uma concepção 

dicotômica entre as modalidades. Ao mesmo tempo, permite que se reflita sobre aspectos 

extralinguísticos tão essenciais às escolhas dos usuários, como objetivo da interação, 

papéis sociais dos interlocutores e relação de intimidade entre eles, fatores que, segundo 

Hymes (1974), compõem um evento comunicativo. 

O item é condizente com a ideia da formação do usuário competente de língua, no 

sentido de fazer as escolhas adequadas para os momentos diversificados e específicos, 

conforme apontam os PCN: 

 

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, 

o que se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a 

escolha da forma de fala a utilizar, considerando as características e 

                                                 
43 Os distratores são as alternativas diferentes do gabarito do item. Devem ser plausíveis no sentido 

de indicarem possibilidades lógicas de respostas (BRASIL, 2008). 
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condições do contexto de produção, ou seja, é saber adequar os recursos 

expressivos, a variedade de língua e o estilo às diferentes situações 

comunicativas (BRASIL, 1998, p.31). 

 

O item seguinte (questão 111), retirado da prova de 2009, contempla um texto de 

tradição oral – letra de canção – evidenciando uma abordagem que considera como 

positivas as variedades presentes no português brasileiro, especificamente a riqueza da 

pluralidade linguística e sua contribuição para a formação de uma identidade nacional. 

 

   Enem 2009 – QUESTÃO 111 

Cuitelinho   

Cheguei na bera do porto  

Onde as onda se espaia.  

As garça dá meia volta,  

Senta na bera da praia.  

E o cuitelinho não gosta  

Que o botão da rosa caia.   

 

Quando eu vim da minha terra,  

Despedi da parentaia.  

Eu entrei em Mato Grosso,  

Dei em terras paraguaia.  

Lá tinha revolução,  

Enfrentei fortes bataia.   

 

A tua saudade corta  

Como o aço de navaia.  

O coração fica aflito,  

Bate uma e outra faia.  

E os oio se enche d´água  

Que até a vista se atrapaia.     

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó.  

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna. 

São Paulo: Parábola, 2004 

Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta 

aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, 
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além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a 

importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no 

fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a 

A) recriação da realidade brasileira de forma ficcional.  

B) criação neológica na língua portuguesa.  

C) formação da identidade nacional por meio da tradição oral.    

D) incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do 

interior do Brasil.  

E) padronização de palavras que variam regionalmente, mas 

possuem mesmo significado. 

(MEC/INEP, 2009, p.9)  

 

No enunciado, há menção aos aspectos culturais constituintes do texto 

relacionados aos usos da língua (ex.: espaia, bataia, parentaia, faia) e ao contexto histórico 

(Guerra do Paraguai), o que oportuniza a compreensão da língua como fato social, como 

parte da identidade de grupos sociais, conforme gabarito da questão (alternativa “C”). 

Importante destacar a relevância dessa discussão, pois, de acordo com Bagno (2002), ela 

faz parte do papel da escola que se propõe a educar linguisticamente os alunos da 

Educação Básica. O autor aponta a necessidade de práticas que objetivem: 

 

(i) o desenvolvimento ininterrupto das habilidades de ler, 

escrever, falar e escutar; (ii) o conhecimento e reconhecimento da 

realidade intrinsecamente múltipla, variável e heterogênea da língua, 

realidade sujeita aos influxos das ideologias e dos juízos de valor;  (iii) 

a constituição de um conhecimento sistemático sobre a língua, tomada 

como objeto de análise, reflexão e investigação (BAGNO, 2002, p. 18). 

 

As demais alternativas da questão perpassam por afirmações que não podem ser 

fruto de complementação do disparador do enunciado (“produções como a canção 

Cuitelinho evidenciam a”) em função da incoerênica do proposto como, por exemplo, a 

recriação ficcional da realidade brasileira (alternativa “A”) que contrasta com o gabarito, 

a generalização acerca da criação neológica na língua portuguesa (alternativa “B”),  a 

abordagem linguisticamente preconceituosa em que a variedade presente na canção é 

concebida como errada (alternativa “D”) e a falsa padronização de variedades regionais 

em função da praservação da canção (alternativa “E”). 
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O item seguinte, a questão 125, também presente na prova de 2009, aborda a 

temática da relação fala-escrita, outro assunto importante a ser avaliado junto a 

participantes que concluíram ou estão em fase de conclusão do Ensino Médio. O texto 

foco da questão é o comentário escrito à mão em que as formas de falar e de escrever são 

comparadas. Assim como ocorreu na questão anterior, o enunciado contém um disparador 

de complementação (“Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos 

que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário”), conforme se pode observar:  

 

Enem 2009 – QUESTÃO 125 

   

 Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão 

que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as 

modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente 

uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, 

enfatizando ser necessário  

A) implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, 

naturalidade e segurança no uso da língua. 

B) conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para a 

obtenção de clareza na comunicação oral e escrita.  

C) dominar as diferentes variedades do registro oral da língua 

portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. 

D) empregar vocabulário adequado e usar regras da norma 

padrão da língua em se tratando da modalidade escrita.  

E) utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da 

variedade padrão da língua para se expressar com alguma segurança e 

sucesso.  

(MEC/INEP, 2009, p.14) 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 226 
 

 

O gabarito do item (alternativa “D”)  pode levar a uma compreensão da fala e da 

escrita como modalidades dicotômicas, pois a necessidade de “empregar vocabulário 

adequado e usar regras da norma padrão da língua” não é condizente apenas com as 

práticas escritas.  

Todas as práticas linguísticas, sejam orais, sejam escritas, requerem escolhas 

adequadas tanto no plano lexical quanto nos demais (ex.: estruturas sintáticas, grau de 

formalidade). Além disso, o uso de regras da norma padrão não depende da modalidade, 

e sim da situação de interação. Em muitas práticas de oralidade, o uso da norma padrão é 

importante (ex.: seminários), assim como, na escrita, ele pode não o ser (ex.: chat casual).  

Conforme enunciado, o texto do comentário explicita uma posição crítica, sendo 

muito provável que o participante a considere como verdade. E, como sabemos, um 

exame do tipo do ENEM repercute, para além da avaliação nacional, no processo de 

aprendizagem de alunos e no currículo de Português (por mais problemática que essa 

inversão do currículo seja, como já afirmamos), não sendo pertinente, pois, a inserção de 

um item com postulados superficiais em que fala e escrita são concebidas 

dicotomicamente.  

Nos distratores “A”, “B”, “C” e “E”, o uso da escrita informal é criticado, sendo 

associado às práticas, também informais, da oralidade. Nesse caso, conhecer variedades 

da fala (“C”), sobretudo as formais (alternativas “A”, “B” e “E”), seria um passo 

importante para a formalidade da produção escrita. Desse modo, o filho citado não estaria 

“ferrado”. No entanto, a crítica é tecida apenas para as práticas de escrita informais, não 

sendo possível fazer assertivas sobre orais formais. 

Os distratores do item apontam para a pouca possibilidade de reflexão e 

convergem, assim como o gabarito, para uma visão dicotômica das modalidades da 

língua. Em que situação uma pessoa estaria “ferrada” se escrevesse como fala? O que 

dizer de grande parte das interações em aplicativos e redes sociais? O item seria uma boa 

oportunidade para refletir sobre essas questões. 

A questão de número 97, da prova de 2014, trata da variação linguística regional. 

De início, é apresentada a letra da canção “Óia eu aqui de novo”, de autoria de Antônio 

de Barros. A seguir, vem o enunciado da questão solicitando que o candidato identifique 

o verso que aborda singularidades da fala popular regional. Depois disso, o candidato 

precisa escolher uma resposta dentre as cinco que lhe são apresentadas, sendo a correta a 

letra “C” (“Vou mostrar pr’esses cabras”) .  
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Enem 2014 – QUESTÃO 97 

Óia eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo para xaxar 

Vou mostrar pr’esses cabras 

Que eu ainda dou no couro Isso é um desaforo 

Que eu não posso levar 

Que eu aqui de novo cantando 

Que eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo mostrando 

Como se deve xaxar 

Vem cá morena linda 

Vestida de chita 

Você é a mais bonita 

Desse meu lugar 

Vai, chama Maria, chama Luzia 

Vai, chama Zabé, chama Raque 

Diz que eu tou aqui com alegria 

BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível em: 

www.luizluagonzaga.mus.br. Acesso em: 5 maio 2013 (fragmento). 

A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do 

repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma 

forma característica do falar popular regional é: 

A) “Isso é um desaforo”. 

B) “Diz que eu tou aqui com alegria”. 

C) “Vou mostrar pr’esses cabras”. 

D) “Vai, chama Maria, chama Luzia”. 

E) “Vem cá morena linda, vestida de chita”. 

(MEC/INEP, 2014, p.7)  

 

O objetivo do item é aferir os conhecimentos acerca da diversidade relativa ao 

léxico da língua portuguesa, enfatizando a variante regional nordestina, o que está em 

sintonia com uma concepção de língua que permeia os documentos oficiais que 

regulamentam o currículo da Educação Básica brasileira. Vemos que é a ocorrência da 

palavra “cabras” que remete aos dialetos nordestinos, e não a juntura vocabular presente 

em “pr’esses”, porquanto esta faz-se presente em vários dialetos do português do Brasil, 

independemente da região.  
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No que diz respeito, entretanto, à escolha do texto em torno do qual é construído 

o enunciado da questão e, especificamente, à opção que constitui a resposta correta ao 

item (letra C), observamos que essa seria uma excelente oportunidade para se abordar 

uma especificidade da oralidade tão claramente marcada no texto e que, a depender da 

natureza do fenômeno, faz-se presente na fala de muitos, independentemente do nível de 

escolaridade. Referimo-nos aos processos fonológicos (ou metaplasmos), que implicam 

mudança na organização fonética das palavras, por meio da substituição de segmentos, 

como olha/oia, em que o fonema palatal lateral [ʎ] é substituído pelo fonema vocálico 

[i]; de apagamento, como em Izabel/Zabé, em que houve a supressão do segmento inicial 

[i] e do final [l]; e de transformação, como em para esses/pr’esses. Nesse último caso, 

temos que, em situações menos monitoradas, os falantes tendem a realizar foneticamente 

a expressão “para esses” como “pr’esses”. Transcrevendo foneticamente, temos [‘pɾesӀs], 

um caso de transformação por meio de sândi, processo fonológico que ocorre na fronteira 

entre as palavras e representa a modificação de um segmento sonoro por influência de um 

som vizinho.  

A ausência de uma reflexão que dê conta de um fenômeno tão relevante para a 

compreensão da relação entre a pauta sonora das palavras e sua representação gráfica 

aponta para uma complexa questão relativa à falta de conhecimentos basilares, por parte 

de muitos professores de português, da fonética e da fonologia da própria língua que 

ensinam. O fato de o autor da questão em pauta ter optado por construir o enunciado em 

torno da variação lexical em detrimento da variação fonética (observe-se que ambas as 

variações se fazem presentes no mesmo período – “vou mostrar pr’esses cabras”) parece 

ser sintomático desse problema e reflete um aspecto da realidade de incontáveis aulas de 

português em nossas escolas.  

Segundo Cagliari (2009, p. 75), […] “o que se ensina de fonética nas escolas, nos 

livros didáticos, nas gramáticas é em geral desastroso. Não há nenhum cuidado com as 

explicações, há erros primários e uma incompreensão quase total da realidade da língua”. 

Ao que parece, optou-se, no quesito em pauta, por evitar um terreno movediço, 

escolhendo a “terra firme”, afinal, o campo do léxico é quase sempre o primeiro a ser 

referido quando o assunto é variação linguística. Um rápido levantamento de provas de 

língua portuguesa das mais variadas edições do ENEM mostrará isso. 

Consideramos a questão de fácil resposta, pois uma leitura atenta das opções 

prescinde de conhecimentos aprofundados relativos à variação linguística. Observe-se 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 229 
 

que, dentre os distratores, não há uma única ocorrência de regionalismos. Palavras como 

“desforo” (alternativa “A”); a forma “tou” (alterativa “D”); a expressão “vestida de chita” 

(alternativa “E”) estão presentes no falar de todos os dialetos do português brasileiro, 

restando a alternativa “C” como única possibilidade de resposta. 

O texto introdutório da  questão 102, também do ano de 2014, é uma transcrição 

(da fala para a escrita) de um relato de experiência. Como se pode ver na referência, o 

material foi extraído do corpus de um trabalho acadêmico que foi publicado pela Editora 

Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O título “Corpus Discurso 

& Gramática: a Língua Falada e Escrita na Cidade de Natal” dá indicativos de que se trata 

de texto que retrata a realidade da fala (e da escrita) na capital Potiguar. No enunciado, é 

requerido ao aluno o conhecimento acerca do papel do marcador “né” (que se faz perceber 

em boa parte do texto) na fala informal 

 

Enem 2014 – QUESTÃO 102 

eu acho um fato interessante... né... foi como meu pai e minha 

mãe vieram se conhecer... né... que... minha mãe morava no Piauí com 

toda família... né... meu... meu avô... materno no caso... era 

maquinista... ele sofreu um acidente... infelizmente morreu... minha 

mãe tinha cinco anos... né... e o irmão mais velho dela... meu padrinho... 

tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar... foi trabalhar no banco... 

e... ele foi... o banco... no caso... estava... com um número de 

funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu 

transferência prum local mais perto de Parnaíba que era a cidade onde 

eles moravam e por engano o... o... escrivão entendeu Paraíba... né... e 

meu... e minha família veio parar em Mossoró que era exatamente o 

local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: 

ela foi parar na rua do meu pai... né... e começaram a se conhecer... 

namoraram onze anos... né... pararam algum tempo... brigaram... é 

lógico... porque todo relacionamento tem uma briga... né... e eu achei 

esse fato muito interessante porque foi uma coincidência incrível... né... 

como vieram a se conhecer... namoraram e hoje... e até hoje estão 

juntos... dezessete anos de casados… 

CUNHA, M. A. F. (Org.) . Corpus discurso & gramática: a 

língua falada e escrita na cidade do Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 
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Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência 

pessoal, no qual se observa a frequente repetição de “né”. Essa repetição 

é um(a) 

A) índice de baixa escolaridade do falante. 

B) estratégia típica de manutenção da interação oral. 

C) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. 

D) manifestação característica da fala regional nordestina. 

E) recurso enfatizador da informação mais relevante da 

narrativa. 

(MEC/INEP, 2014, p.8) 

 

Dentre os distratores, há duas opções que remetem aos preconceitos que são 

típicos quando o assunto é a oralidade: a alternativa “A) índice de baixa escolaridade do 

falante” e a alternativa “D) manifestação característica da fala regional nordestina.”. O 

primeiro distrator traz à tona o desconhecimento, bastante frequente entre os falantes não 

especialistas, do fato de que a fala tem uma gramática própria e uma estruturação peculiar, 

que varia de acordo com situação de comunicação. O segundo, por seu turno, remete a 

um dos inúmeros preconceitos que afligem as variantes nordestinas, consideradas por 

muitos como erradas, feias, engraçadas. O distrator “C”, por sua vez, foi bem formulado 

e pressupõe o desconhecimento, por parte do participante que o escolher, dos mecanismos 

responsáveis pela concatenação dos textos orais e pela ênfase. Por fim, o último distrator 

pode ser avaliado como plausível, se levarmos em conta que um usuário comum da língua 

pode considerar que a alta frequência da expressão “né” na fala pode ser causada pela 

necessidade de enfatizar certos segmentos do texto.      

A opção correta, a alternativa “B) estratégia típica da manutenção da interação 

oral”, exige do candidato uma reflexão acerca das especificidades não apenas da fala, mas 

também da escrita (ainda que esse termo não seja mencionado). É em relação à oralidade 

que se diz, afinal, que a repetição do “né” auxilia na manutenção da interação nessa 

modalidade de texto, já que, quando falamos (especialmente em situações de interação 

menos monitorada, como parece ser o caso da transcrição do texto em pauta), 

planejamento e execução ocorrem simultaneamente. Considerando, em um certo 

contexto, as pistas que nos são dadas pelos nossos interlocutores (expressões faciais, 

movimentos corporais, gestos), bem como as suas intervenções durante a interlocução 

(ou mesmo a ausência delas), somos chamados a replanejar localmente a nossa fala.  
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Nesse ínterim, surgem certas expressões que têm a função de preservar a 

manutenção da interação. No caso do “né”, na questão em pauta, o falante não está 

pedindo a anuência do ouvinte, mas marcando uma espécie de pausa em sua fala enquanto 

rememora (trata-se de uma narrativa de um fato familiar) o que vai ser dito. A presença 

desse elemento preserva, nesse sentido, a “manutenção da interação oral”, como muito 

bem colocou o elaborador da questão, na opção correta de resposta ao item. Trata-se, 

assim, de uma questão que atende ao que se espera acerca de uma proposição que 

considere o oral em suas peculiaridades. 

O status que a escrita demonstra gozar na prova de “Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias” se alicerça na concepção de língua que subjaz a algumas questões. Para 

ilustrar tal consideração, tomemos como exemplo o item de número 107, da primeira 

aplicação da prova de 2015, que aborda a oralidade.  De início, há a apresentação da letra 

da canção “Assum preto”, de autoria de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A seguir, 

vem o enunciado, que trata da problemática das variantes linguísticas regionais, seguido 

das cinco opções de resposta. Tal enunciado é assim formulado “As marcas da variedade 

regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um 

conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe 

ou o léxico” (grifo nosso). 

 

Enem 2015.1 – QUESTÃO 107 

Assum preto 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto 

Mas num pode avuá 

Mil veiz a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: 

www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 
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As marcas da variedade regional registradas 

pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de um 

conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a 

morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma 

regra a 

A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 

B) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 

C) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”. 

D) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”. 

E) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 

(MEC/INEP, 2015a, p.10) 

 

No meio acadêmico, há muito, é lugar-comum a ideia de que as variantes 

linguísticas devem ser trabalhadas em sala de aula e se fazer presentes nos materiais 

didáticos adotados pelos docentes. Acrescentamos que tal discussão precisa 

transversalizar todos os conteúdos, em vez de constituir assunto de uma ou duas aulas no 

decorrer de um ano ou ser tema de um único capítulo do livro didático.  

Voltando ao enunciado da questão em pauta, podemos dizer que a leitura de sua 

primeira parte é de “encher os olhos” de linguistas e sociolinguistas engajados na 

discussão. Entretanto, a metade final constitui um “banho de água fria”, porque se afirma 

que a “aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais [motivada pelas variedades 

regionais] alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico”. Fica claro que tal 

tipo de afirmação tem como pano de fundo a ideologia do padrão como retrato da língua, 

que surge, nesse contexto, em direção diametralmente oposta ao pressuposto na ideia de 

“princípio”. Se se admite que há, na língua, “princípios ou regras gerais”, afirmar que eles 

propiciam alterações nos níveis (fonético, morfológico, sintático) dessa língua é algo 

evidentemente contraditório. Tais princípios, é sabido, existem porque os sistemas das 

línguas permitem. Eles são, em outros termos, previstos e abarcados pelos sistemas.  

O enunciado da questão é assim concluído: “No texto, é resultado de uma mesma 

regra a:”. A resposta correta é a alternativa “B) pronúncia das palavras ‘tarvez’ e ‘sorto’”. 

É exigido do candidato o conhecimento acerca do rotacismo, processo fonológico que 

ocorre quando um som lateral (l, no caso em análise) é substituído por um som rótico. 

Esse fenômeno, porque se faz presente na fala (e, por vezes, na escrita) de pessoas que 

possuem nenhum ou baixíssimo nível de escolaridade, é normalmente estigmatizado 

socialmente e, por isso, merece atenção especial por parte do professor. Não fosse, por 
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fim, o equívoco observado na primeira parte da questão, ela seria um bom exemplo de 

item acerca das discussões que abrangem a modalidade oral de uso da língua, a despeito 

de sua complexidade. 

Quanto aos distratores, observamos o seguinte: as alternativas “A” (pronúncia das 

palavras “vorta” e “veve”) e “E” (pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”) 

pressupõem uma reflexão bastante acurada acerca do nível fonológico da língua e o 

consequente conhecimento de que as expressões em pauta envolvem processos 

fonológicos distintos (rotacismo em “vorta” e uma provável analogia com verbos como 

“pede, mede” em “veve”; apócope em “ignorança” e prótese seguida de apócope em 

“avuá”). A alternativa “C” (flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”) exige o 

conhecimento de que os verbos em destaque materializam variantes da terceira pessoa do 

plural do pretérito perfeito do indicativo (eles furaram) e do infinitivo impessoal de 

“cantar” (cantá). A opção “D” é provavelmente aquela que o candidato, ao buscar a 

resposta ao item, descartaria de imediato, pois não há qualquer indicativo de redundância 

na expressão “mata em frô”. Ao participante é requerido saber que tais fenômenos 

envolvem princípios distintos e, nesse sentido, tais alternativas são incorretas. Não se 

trata, como se pode ver, de uma questão simples.  

A questão de número 98 é a única da prova que aborda a oralidade na 2ª aplicação 

do exame, no ano de 2015. Interessante observar que o texto em torno do qual foi 

construído o item foi extraído da mesma fonte (o corpus de um trabalho acadêmico 

desenvolvido na UFRN) de onde foi retirado o gênero que embasa a (também) única 

questão sobre o assunto, na prova do ano anterior (2014) A questão de número 98 é a 

única da prova que aborda a oralidade na 2ª aplicação do exame, no ano de 2015. 

Interessante observar que o texto em torno do qual foi construído o item foi extraído da 

mesma fonte (o corpus de um trabalho acadêmico desenvolvido na UFRN) de onde foi 

retirado o gênero que embasa a (também) única questão sobre o assunto, na prova do ano 

anterior (2014).  

 

Enem 2015.2 – QUESTÃO 98 

E: Diva ... tem algumas ... alguma experiência pessoal que você 

passou e que você poderia me contar ... alguma coisa que marcou você? 

Uma experiência ... você poderia contar agora...  

I: É ... tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro ano 

científico lá no Atheneu...né... é:: eu gostava muito do laboratório de 
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química ... eu ... eu ia ajudar os professores a limpar aquele material 

todo ... aqueles vidros ... eu achava aquilo fantástico ... aquele monte de 

coisa ... né ... então ... todos os dias eu ia ... quando terminavam as aulas 

eu ajudava o professor a limpar o laboratório ... nesse dia não houve 

aula e o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no 

laboratório ... chegando lá ... ele me fez uma experiência ... ele me 

mostrou uma coisa bem interessante que ... pegou um béquer com meio 

d’água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio pastoso...então foi 

aquele fogaréu desfilando... aquele fogaréu quando o professor saiu ... 

eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a experiência que eu 

tinha achado fantástico ... só que ... eu achei o seguinte...se o professor 

colocou um pouquinho ... imagine se eu colocasse mais ... peguei o 

mesmo béquer ... coloquei uma colher ... uma colher de cloreto de sódio 

... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão ... quebrou todo o 

material que estava exposto em cima da mesa...eu branca... eu fiquei... 

olha...eu pensei que eu fosse morrer sabe ... quando ... o colégio inteiro 

correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ...  

CUNHA, M. A. F. (Org.) . Corpus discurso & gramática: a 

língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998.  

Na transcrição de fala, especialmente, no trecho “eu branca... 

eu fiquei... olha...eu pensei que eu fosse morrer sabe...” embora 

facilmente interpretável. Sua presença na fala revela:  

A) distração e poucos anos de escolaridade.  

B) falta de coesão e coerência na apresentação das ideias.  

C) afeto e amizade entre os participantes da conversação.  

D) desconhecimento das regras de sintaxe da norma padrão.  

E) característica do planejamento e execução simultânea desse 

discurso. 

 (MEC/INEP, 2015b, p.6) 

 

Trata-se da transcrição de uma entrevista, material que antecede o enunciado da 

questão, para abordar a sintaxe característica da fala: “Na transcrição da fala, 

especialmente no trecho ‘eu… branca… eu fiquei… olha… eu pensei que eu fosse morrer 

sabe…’ há uma estrutura sintática fragmentada, embora facilmente interpretável”. 

A alternativa correta (a letra “E”) traz à tona a questão da simultaneidade entre o 

planejamento e a execução dessa modalidade de texto, o que leva os falantes a repetirem 
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determinadas expressões à medida que vão planejando ou replanejando localmente a sua 

fala. Assim como o fez na prova de 2014, de que tratamos anteriormente, o elaborador 

inseriu, entre os distratores, dois preconceitos, bastante correntes no senso comum, contra 

a oralidade: a opção “B) falta de coesão e coerência na apresentação das ideias” e a “D) 

desconhecimento das regras da sintaxe da norma padrão”. Ambos remontam à já tão 

conhecida e refutada dicotomia, de que tratamos anteriormente, que coloca fala e escrita 

em polos antagônicos. Segundo tal perspectiva, a fala é o lugar do erro, da falta de 

planejamento, das repetições desnecessárias, da agramaticidade. Nos idos anos 90, 

baseada em autores como Halliday, Chafe e Marcuschi, Koch, na obra “O texto e a 

construção dos sentidos”, traz à tona tal discussão e adverte:  

 

Fala e escrita constituem duas modalidades de uso da língua. 

Embora se utilizem, evidentemente, do mesmo sistema linguístico, elas 

possuem características próprias. Isso não significa, porém, que fala e 

escrita devam ser consideradas de forma dicotômica, estanque, como 

era comum até há algum tempo e, por vezes, acontece ainda hoje. Vem-

se postulando que os diversos tipos de práticas sociais de produção 

textual situam-se ao longo de um contínuo tipológico, em cujas 

extremidades estariam, de um lado, a escrita formal e, de outro, a 

conversação espontânea, coloquial (KOCH, 2000, p. 61). 

 

Os distratores “A” (distração e poucos anos de escolaridade) e o “C” (afeto e 

amizade entre os participantes da conversação) materializam equívocos de naturezas 

diferentes em relação à fala, frequentes no senso comum de uma dada coletividade 

linguística, sendo, portanto, bem elaborados. Consideramos que o item é bem produzido, 

porquanto oferece subsídios suficientes a uma boa reflexão acerca das características das 

duas modalidades de uso da língua.  

 

2.2.1 Itens passíveis de contemplar a oralidade 

 

Apresentados e analisados os itens que contemplam a oralidade, ilustramos também 

itens passíveis de abordarem o eixo sem, contudo, o fazê-lo. Por exemplo, a questão 

seguinte, retirada da prova da 1ª aplicação de 2010, apesar de discorrer sobre o chat e suas 

características (sincronia, uso de apelidos, salas organizadas por tema e interesses, 

possibilidade de falsa identidade), não oportuniza uma reflexão sobre a relação fala-
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escrita tão passível de ser explorada já que se trata de um gênero pertencente à interface 

escrito-oral.  

 

Enem 2010.1 – Questão 109 

O Chat e sua linguagem virtual 

O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer 

“conversa”. Essa conversa acontece em tempo real, e, para isso, é 

necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo 

tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos 

os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher 

a sala que deseja “entrar”, identificar-se e iniciar a conversa. 

Geralmente, as salas são divididas por assuntos, como educação, 

cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário 

escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante 

durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe 

nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade 

de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes 

acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. 

AMARAL, S. F. Internet: novos valores e novos 

comportamentos. In: SILVA, E.T. (Coord.). A leitura nos oceanos da 

internet. São Paulo: Cortez, 2003. (adaptado). 

Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos 

instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses ambientes 

interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. O chat, 

nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação porque 

A) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade 

real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem 

comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. 

B) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos 

com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca 

monitorado e atualizado por autoridades no assunto. 

C) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária 

dos usuários que serão distribuídos nas faixas de idade organizadas 

pelo site que disponibiliza a ferramenta. 

D) garante a gravação das conversas, o que possibilita que um 

diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada 

participante. 
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E) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de 

bate-papo, a fim de garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, 

evitando mal-entendidos. 

(MEC/INEP, 2010a, p.10) 

 

Esta é uma questão de compreensão de texto. Com base na leitura de “O Chat e 

sua linguagem virtual”, o participante deve assinalar a alternativa que explica por que o 

chat é considerado uma nova forma de interação. Como alternativas, há justificativas que: 

retomam o texto (o gabarito que é a alterativa “A”), extrapolam o texto (alternativas “B”, 

“C” e “D”) ou contradizem o texto (alternativa “E”). 

Num item que visasse à oralidade, contemplando a relação fala-escrita, poderiam 

ser considerados aspectos como, por exemplo: a desconstrução possível de que a escrita 

é formal e a fala informal; e a criação de oportunidade para reflexão sobre a flexibilidade 

do gênero de modo a descontruir a ideia de que todo chat segue as mesmas características 

de uso da língua como a informalidade, mesmo no final do texto havendo o princípio 

dessa discussão. 

Um outro item que ilustra possibilidade de contemplar a oralidade é o de número 

106, do ano de 2015 (1ª aplicação). Pode-se pensar, à primeira vista, que se exigem do 

participante conhecimentos acerca das especificidades da modalidade oral de uso da 

língua, porque a questão traz um texto de divulgação científica acerca do papel da 

oralidade na transmissão e conservação dos saberes acumulados por sociedades indígenas 

ágrafas, conforme pode ser observado a seguir: 

 

Enem 2015.1 – questão 106  

As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma 

tradição de transmissão oral (sejam as histórias verdadeiras dos seus 

antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as histórias 

de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades 

indígenas nas chamadas “terras baixas da América do Sul” (o que exclui 

as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de 

escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita 

do português), sejam ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou 

outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social (ou 

seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os maias, é que 

surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece 
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mesmo mostrar claramente isso: que ela surge e se desenvolve em 

qualquer das formas – apenas em sociedades estratificadas (sumérios, 

egípcios, chineses, gregos etc.). 

O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não 

empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e 

continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, 

também, das narrativas que sua tradição criou, através da 

transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e 

se desenvolveram assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os 

índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, 

criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as morangas 

e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por 

exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes 

em toda a América). 

D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: 

narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. Disponível 

em: <www.portalkaingang.org>. Acesso em: 5 dez. 2012. 

A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, 

cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas sociedades 

indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 

A) a conservação e a valorização dos grupos detentores de 

certos saberes. 

B) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória 

cultural dos povos. 

C) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de 

organização social. 

D) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a 

determinadas comunidades. 

E) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala 

como meio de comunicação. 

 (MEC/INEP, 2015a, p.9) 

 

Uma leitura mais acurada mostra, entretanto, que se trata de mais uma ocorrência 

de questão de compreensão de texto. Ao candidato não é solicitado um posicionamento 

crítico-reflexivo frente ao papel da oralidade nas sociedades em geral, mas um saber que, 

pode-se dizer, já pertence ao senso comum da população. O item poderia ter contemplado, 
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por exemplo, a problemática da supremacia da escrita em relação à oralidade nas 

sociedades letradas. Por tal razão, não incluímos tal item dentre aqueles que constituíram 

material de análise da presente investigação.  

 

Considerações finais 

 

Conforme análise apresentada, o quantitativo de itens por prova do novo ENEM 

(2009-2016) sobre questões de oralidade – incluindo, aqui, a relação fala-escrita – indica 

o pouco espaço para a reflexão sobre esse eixo da língua portuguesa. Isso evidencia o já 

indicado por outras pesquisas: apesar de os estudos sobre a oralidade serem poucos, se 

comparados aos da leitura, produção escrita e análise linguística, existem há algumas 

décadas e vêm se multiplicando nos últimos anos; além disso, estão presentes em 

documentos oficiais e se justifica, portanto, a falta de espaço no Exame. 

Embora não desconsideremos as dificuldades para uma avaliação dessa natureza, 

ressaltamos que essa ausência repercute na formação dos alunos da Educação Básica, 

principalmente na dos estudantes do Ensino Médio. Isso porque, apesar da função dessas 

avaliações de âmbito nacional estar relacionada a momentos posteriores ao ensino, 

diferentemente da avaliação da aprendizagem realizada em sala de aula, sabemos que 

muito do subjacente a grandes avaliações passa a ser assumido – tanto em termos de 

currículo, quanto em termos teórico-metodológicos – por Secretarias de Educação e 

escolas particulares, de um modo geral, e pelo professor, de forma mais específica. O 

docente da Educação Básica que tem dificuldades para trabalhar e, sobretudo, avaliar o 

eixo da oralidade de forma sistemática não tem no ENEM um banco de dados 

significativo para o redirecionamento de suas práticas. 

Além do baixo quantitativo de itens sobre oralidade em relação ao total da prova 

da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, há predomínio de reflexões 

relacionadas à variação linguística em detrimento de outras possibilidades de abordagem 

dos aspectos da oralidade. Quase não há discussão sobre gêneros orais ou sobre fatores 

prototípicos da modalidade oral da língua. Gêneros da interface como as tirinhas, bem 

presentes nas provas, que são propícios para contemplar a relação fala-escrita ou aspectos 

como linguagem corporal, por exemplo, não são explorados, na maioria das vezes, com 

essas finalidades. 

 Quanto à natureza dos itens existentes, observamos a presença de uns que 

levam o concluinte do Ensino Médio e os professores que utilizam as provas em suas 
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aulas a reforçarem visões ainda persistentes: da fala e da escrita concebidas de forma 

dicotômica; da ênfase do prestígio das práticas escritas; e das associações de 

características da língua – que independem de modalidade – à fala ou à escrita.  

Trata-se de itens cujo embasamento teórico é condizente com um princípio 

presente nas OCNEM (BRASIL, 2006) – e já referido aqui, na seção 1.2.1 – segundo o 

qual a escola, em seu trabalho, deve enfatizar a escrita com a justificativa do “valor social 

e histórico das práticas desta modalidade em nossa sociedade”. A análise da Matriz do 

próprio ENEM também mostrou que não há, no documento, uma única ocorrência de 

expressões como “oralidade”, “oral”, “gêneros da oralidade” etc. Tal problema dá 

margem, a nosso ver, à existência de questões para avaliar a oralidade numa perspectiva 

dicotômica. 

Por outro lado, à luz de uma perspectiva não dicotômica da relação fala-escrita e 

de uma abordagem interacionista da língua, foram identificados itens que oportunizam 

reflexões muito válidas para os participantes da prova, tomando como base, por exemplo, 

considerações quanto à heterogeneidade da língua, à importância da tradição oral para a 

construção de identidades linguísticas e à relevância de fatores extralinguísticos para a 

realização das escolhas linguísticas. São esses os tipos de questões que precisam se fazer 

mais presentes nas edições futuras do ENEM.  

Conforme já apontado, o fato de ser um exame escrito não justifica a pouca 

presença da oralidade, pois há estratégias possíveis para oportunizar reflexões sobre o 

eixo. Não se pode desconsiderar, contudo, o desafio de avaliar a oralidade. Se na aula de 

Português a avaliação do trabalho com os orais ainda não é prática realizada pelos 

professores com facilidade, numa avaliação escrita de abrangência nacional a dificuldade 

é, de fato, maior. Em função disso, destacamos a necessidade de mais pesquisas sobre a 

avaliação da oralidade – realizadas não apenas pela comunidade acadêmica, mas pelo 

professor (que também deve ser pesquisador) da Educação Básica – de modo a contribuir 

para o direcionamento das práticas dos sujeitos envolvidos com o ensino de língua como, 

por exemplo, os elaboradores de itens do ENEM e de outras avaliações, dos autores de 

materiais didáticos, dos formadores dos docentes e, sobretudo, dos próprios professores 

de português. 
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CAPÍTULO 7 

CONCEPÇÕES DE TEXTO E ESCRITA NAS 

PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL DO 

NOVO ENEM44 

Lívia Patrícia de Freitas 

Tatiana Simões e Luna 

 

Apresentação 

 

Este capítulo pretende analisar a perspectiva teórico-metodológica do Novo 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no que tange as propostas de produções 

textuais escritas. Por ter sido um instrumento de avaliação para os concluintes do Ensino 

Médio e também por se tratar da principal forma de ingresso no ensino superior, é 

relevante compreender que saberes são exigidos dos candidatos para a realização do 

exame nesse âmbito.  

Selecionamos as provas de redação das edições do Enem de 2009 a 2016, fazendo 

um estudo comparativo entre as propostas desse período, a fim de verificar possíveis 

mudanças de concepção\perspectiva e em que medida isso pode impactar no ensino de 

Língua Portuguesa.  

Este trabalho fundamenta-se nos estudos d e  Marcuschi (2008) para tratar do 

processo de produção textual, tomando a língua, o texto, o gênero e a compreensão 

como bases dessa construção, e de Rojo (2009) acerca das capacidades envolvidas no ato 

da produção escrita. Respaldamo-nos ainda em Koch (2009), para discutir as concepções 

de linguagem, e em Soares (2002), ao abordarmos como tais concepções foram sendo 

apropriadas, ao longo da história, pela educação linguística brasileira. Também 

recorremos a Antunes (2006), Bunzen (2006) e Geraldi (2010b) ao refletirmos sobre o 

ensino e a avaliação da produção escrita, considerando esta como uma prática de 

letramento.  

                                                 
44 Uma primeira versão deste artigo foi publicada na edição número 15 da revista 

Encontros de Vista (ISSN: 1983-828X). 
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Os resultados indicam que as provas concebem o texto como produto e tratam 

de forma superficial as etapas da produção escrita e os princípios da textualidade, nas 

orientações fornecidas para os candidatos. Ao mesmo tempo, ao longo das edições, 

houve mudanças nos critérios de avaliação, mais especificamente nas competências 1 e 5 

– de “norma culta da Língua Portuguesa” a “modalidade escrita formal da língua” e de 

“proposta de ação social” para “proposta de intervenção social”, respectivamente – que 

denotam a vinculação do Enem à perspectiva sociointeracionista de língua e à concepção 

de um sujeito ativo no meio social e discursivo. 

 

1. O eixo da produção textual no ensino de Língua Portuguesa 

 

A produção de texto hoje é um termo comumente usado no ensino de línguas. 

Em geral, as aulas de língua materna dividem-se em leitura, literatura, gramática e 

produção textual, seja de forma oficial, como se faz na maior parte das escolas privadas, 

seja extraoficial, a partir da fragmentação da disciplina em blocos de aulas dedicados a 

cada um desses eixos. Atualmente, o eixo da produção vem sendo mais valorizado no 

Ensino Médio, em razão das exigências do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 

de demais vestibulares. O programa Universidade para todos (PROUNI), por exemplo, 

exige que o candidato obtenha a nota mínima de 450 pontos nas questões de múltipla 

escolha e nota maior que zero45 
na redação do ENEM. Tais avaliações estão respaldadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (doravante, PCN) de 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), nas Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (doravante, OCNEM) e em diversos estudiosos, dentre eles Geraldi (1984), 

que tomam o texto como unidade de ensino. 

Até meados dos anos setenta do século passado, no entanto, a unidade do ensino de 

línguas não era o texto, mas a palavra e a frase. A atividade de escrever, por sua vez, 

tinha outro objetivo: imitar grandes escritores ou modelos textuais padronizados. Era o 

chamado ensino da composição, explorado nas aulas de Retórica ou Poética, que visava 

ao uso da língua como expressão estética (SOARES, 2002). Os professores incentivavam 

a leitura de textos clássicos, apresentavam os comentários de trechos e autores 

                                                 
45 Os requisitos para que a redação seja zerada são: fugir totalmente do tema; 

desobedecer à estrutura dissertativo-argumentativa; escrever menos de sete linhas; escrever 

impropérios, desenhar ou realizar outras formas propositais de anulação; desrespeitar os direitos 

humanos; e deixar a folha de redação em branco, mesmo que haja o rascunho (INEP/MEC, 2013). 
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consagrados, discutindo-os, analisando-os e tomando-os como modelos de uma boa 

escrita. Apoiavam-se nas seletas, florilégios ou antologias textuais e nas gramáticas de 

forma subsidiária; ambas, gramáticas e antologias, ocuparam uma forte presença nas 

escolas durante esse período. 

Do período colonial até a primeira metade do século XVIII, o modelo de educação 

linguística, ancorado na pedagogia jesuítica, fundamentava-se na aprendizagem do Latim, 

por ser uma língua de cultura e prestígio, que interessava às camadas mais privilegiadas 

socioeconomicamente. O Português aparecia em segundo plano e só era usado para a 

alfabetização, enquanto a Retórica, a Poética e a Gramática ocupavam a maior parte do 

currículo escolar. Foi a partir da política de Marquês de Pombal que o uso da Língua 

Portuguesa se tornou obrigatório no Brasil, mas, apenas no final do século XIX, ela 

ganha um espaço relevante ao longo de todo o currículo escolar. Mesmo com essas 

mudanças, o modelo de educação ainda continuou sendo o latino, com grande foco na 

Oratória. 

Segundo Soares (2002), aos poucos, o falar bem foi substituído pelo escrever bem, 

que se tornou uma exigência social, nas cinco primeiras décadas do século XX. A 

concepção de linguagem que prevaleceu nesse período foi a mentalista. Segundo Koch 

(2009), para essa concepção, a língua é uma representação do pensamento, que atua como 

um espelho do conteúdo psíquico do interior da mente, e o texto é 

 

[...] visto como um produto lógico da representação mental do 

autor, nada mais cabendo ao leitor\ouvinte senão “captar” essa 

representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) do 

produtor, exercendo, pois, um papel essencialmente passivo. (KOCH, 

2009, p.14) 

 

Vê-se que essa concepção não prevê uma interação entre o leitor e o autor, o 

texto é apenas um produto de uma expressão individual e racional, sendo assim, a 

linguagem é vista de forma independente das circunstâncias situacionais, sócio-

históricas, políticas e culturais em que ocorre. 

A partir dos anos de 1950 e 1960, começa a se estudar a gramática a partir do 

texto, através dos estudos de compreensão e interpretação, e os manuais didáticos 

passam a incluir exercícios voltados para o vocabulário, redação e interpretação de 

textos (SOARES, 2002). A fusão da gramática junto ao texto ocorreu de forma 
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progressiva, rompendo com uma tradição de longos anos do sistema jesuítico. Surge, 

então, entre as décadas de 1960 e 1970, uma nova concepção de língua, que agora a 

entende como um instrumento de comunicação, isto é, um sistema acabado e disponível 

aos falantes da língua para seu uso. Nesse sentido, “o texto é visto como simples 

produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor” (KOCH, 2009, 

p.16), bastando apenas que o leitor reconheça o código do texto, que está explícito na 

superfície linguística, agindo de forma passiva. 

A escola passa a tomar como objeto de estudo uma diversidade de textos de 

grande circulação na mídia, como os jornalísticos, os publicitários, as charges e histórias 

em quadrinhos, ignorando de certa forma os poéticos e os literários em geral. O ensino 

da escrita, agora denominado redação, volta-se para os tipos textuais (narração, 

descrição, dissertação), para os modelos de correspondência, entre outros documentos 

padronizados (requerimento, declarações, atas). De acordo com Rojo (2009), tais gêneros 

são escolarizados, pois são vistos como meros instrumentos de informação. A didática 

de base tecnicista leva em consideração apenas os resultados dessa produção (texto como 

produto), e não o processo de desenvolvimento da escrita desses alunos. 

Sabemos que, desde esse período, estão cada vez mais presentes nos bancos 

escolares, pessoas de diversas classes sociais, com seus diferentes dialetos. Estes alunos, 

por sua vez, deparam-se na escola com uma variante diferente daquela de seu contexto 

familiar, o que é reflexo da imposição social de uma variedade linguística tida como 

“padrão”, em detrimento das demais variedades. Isso provocou uma crise no ensino de 

Língua Portuguesa, levando os estudiosos a advogarem uma concepção de linguagem 

de base sociointeracionista e um ensino plural na sala de aula. 

Dentre os autores preocupados com a qualidade de ensino na escola, destaca-

se Wanderley Geraldi, que, na obra “O texto na sala de aula” (1984), introduziu o 

termo produção textual na educação linguística. O autor defende o texto como uma peça 

fundamental no ensino de línguas, como a unidade de trabalho das práticas de ensino de 

língua materna por ele propostas, a saber: leitura, análise linguística e produção escrita. 

Nesse contexto, a linguagem passa a ser compreendida como forma de interação em que 

o sujeito possui caráter ativo na produção de sua fala, interagindo com outros falantes, 

dentro de um contexto social e histórico, posicionando-se como um ser ideológico, 

consciente de suas ações (KOCH, 2009). 

A partir dos PCN (BRASIL, 1998), os gêneros foram tomados como objeto de 

ensino. Por conseguinte, o ensino de escrita passou a contemplar um leque de textos de 
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várias esferas de comunicação social, como, por exemplos, os textos publicitários, 

literários, jornalísticos, científicos, administrativos, humorísticos, entre outros, 

substituindo aos poucos os gêneros da esfera escolar (narração, descrição, dissertação). 

Podemos perceber brevemente como o ensino de escrita foi mudando ao longo 

dos tempos até chegar ao contexto atual. Nosso interesse, neste trabalho, é analisar a 

avaliação da produção escrita, mais especificamente como ela é abordada pelo exame 

que se tornou referência nacional para o final da Educação Básica a partir de 2009: o 

Enem. 

Considerando que o Novo Enem vem ocupando um espaço de maior relevância 

no âmbito educacional e que pode estar induzindo uma mudança no currículo escolar, 

interrogamo-nos: que concepção(ões) de texto embasa(m) a proposta de produção da 

prova? Que aspectos da produção escrita são contemplados pelas propostas da prova? O 

que de fato se avalia na proposta de produção escrita no Novo ENEM?  

Para responder a tais perguntas, este trabalho analisa as concepções de texto e 

de escrita em que o Novo ENEM se ancora, nas edições de 2009 a 2015. Como objetivos 

específicos, pretendemos: identificar a(s) concepção(ões) de texto subjacentes às 

propostas de produção do exame; reconhecer e compreender as capacidades de escrita 

exigidas nas propostas de produção do exame; comparar as perspectivas avaliativas das 

provas, observando os movimentos de mudança e permanência no que tange à produção 

escrita. 

A metodologia é de cunho qualitativo, pois iremos interpretar as concepções de 

texto e escrita que fundamentam o Novo ENEM, levando em consideração suas 

propostas de reformulação a partir de 2009 até a edição de 2016. Nossos materiais de 

análise são as provas de redação, das quais extraímos os temas, os textos motivadores e 

as orientações para o candidato. 

Nosso trabalho será dividido em quatro partes: a primeira trata do conceito de 

texto, de escrita e de textualidade em que nos baseamos; a segunda aborda o tratamento 

dado a esse eixo pelos documentos oficiais e pela Matriz do exame; a terceira parte 

apresenta a análise das provas quanto à concepção de texto, aos fatores de textualidade e 

às dimensões da escrita; e a última traz nossas reflexões sobre os resultados encontrados, 

em que estabelecemos uma analogia entre as provas para compreender o perfil do exame 

quanto à produção textual escrita e seus possíveis impactos no ensino de língua materna. 
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2. Texto, textualidade e escrita 

 

A acepção etimológica da palavra texto remete a tecido, tessitura. O tecido é um 

órgão maleável, composto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, que 

trabalham de forma integrada e desempenham a mesma função. Ele auxilia na 

estruturação do corpo humano, e a corrente sanguínea, ao passar por ele, modifica seu 

formato, adiciona-lhe ou remove líquidos e substâncias intercelulares. Essa corrente é o 

seu fluxo vital, é o que faz o tecido permanecer vivo. Do mesmo modo é o texto, que é 

uma unidade de sentido formada por signo(s) verbal(is) ou não verbal(is) articulado(s) 

através de nexos semânticos. O texto possibilita a comunicação em nossa sociedade e 

precisa de leitores/interlocutores que, através de sua leitura, construam sentidos para que 

ele continue a circular socialmente. Ou seja, o sentido de um texto é construído a partir 

da interação entre os sujeitos e seus interlocutores numa dada situação comunicativa. 

 Marcuschi (2008) entende o texto não como um produto pronto, acabado, mas 

sim como um processo ou evento comunicativo que depende de alguém que o processe, 

pois o sentido muda de acordo com os seus destinatários e o contexto no qual se 

encontram. Em  relação  à  textualização,  Marcuschi  (2008)  explica  que  os  fatores 

constitutivos do texto não podem servir como regra para se adequar à produção da 

escrita nem tampouco como princípios de boa formação textual. Ele elenca sete fatores 

de textualidade, ou melhor, constituintes de acesso ao sentido textual: a coesão, a 

coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a 

intertextualidade. 

Conforme Marcuschi (2008, p.104), “o conceito de coesão textual está 

relacionado a todos os processos que asseguram uma sequencialização linguística entre 

os elementos que ocorrem na superfície textual”. Para ele, a coesão organiza-se através 

de dois mecanismos: a coesão referencial, que ocorre através de elementos linguísticos, 

os quais estabelecem uma relação entre a superfície do texto e o universo textual; e a 

coesão sequencial, que marca uma sequenciação ou estabelece elos entre as partes do 

texto. Trata-se de uma articulação que liga o que foi dito de um ponto a outro, e cada 

segmento vai dando continuidade ao texto, da palavra ao parágrafo, numa unidade 

possível de ser interpretada (ANTUNES, 2005). Essa organização não acontece 

necessariamente através das regras gramaticais, e sim através dos processos cognitivos. 

A diferença entre coesão e coerência é que a primeira é um fator que colabora 

com o encadeamento das ideias, enquanto a segunda é um fator que possibilita a 
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interpretabilidade, que diz respeito à organização de sentido do texto, ou seja, a sua ideia 

global. Vários pesquisadores têm apontado que esses dois fatores estão interligados no 

processo de produção e compreensão do texto. Blühdorn (2008) considera, com base 

nos estudos de Koch, que recursos coesivos, como pronomes, advérbios e conjunções, 

permitem a produção de inferências, funcionando também como mecanismos de 

coerência.  

Na visão desse autor, a coerência abrange qualquer tipo de conexão perceptível 

no ato de decodificar e de compreender as palavras. E a coesão é um tipo particular de 

coerência, por estabelecer a conexão formal entre os elementos da superfície textual. 

Ambos possibilitam a continuidade textual semântico-cognitiva nas atividades 

linguísticas, assegurando a compreensão das relações de sentido que são estabelecidas 

na materialidade textual. 

Quanto à intencionalidade, como o próprio nome revela, trata-se do princípio 

que marca a intenção com que os produtores realizam seu texto, e que se relaciona 

estreitamente com a aceitabilidade, isto é, com as reações dos destinatários mediante 

determinados textos, situações, intenções e posicionamentos. Para Marcuschi (2008, p. 

127), “a intencionalidade é uma forma indireta de se dizer o que se quer num texto e ela 

é responsável por boa parte de implicitude”. 

A aceitabilidade, por sua vez, corresponde à atitude do receptor diante do texto 

de interpretar com significação o que foi proposto no conteúdo escrito ou no enunciado, 

de forma direta, através do que é demonstrado pelo próprio autor. Marcuschi (2008, 

p.128), apoiando-se em Beaugrande (1997, p.14), diz que “a aceitabilidade se dá na 

medida direta das pretensões do próprio autor, que sugere ao seu leitor alternativas 

estilísticas ou gramaticais que buscam efeitos especiais”. 

A situacionalidade é o fator que diz respeito à relação entre o texto e o seu 

contexto, à ancoragem do texto em um determinado ambiente, fato social ou cultural. O 

sentido do texto depende dos contextos de produção e recepção aos quais ele se vincula. 

Outro constituinte dos critérios de textualidade é a informatividade, recurso essencial 

para postular o que se quer transmitir ou extrair como conteúdo informativo para se 

apresentar ao leitor. 

A intertextualidade diz respeito às relações entre os textos, à retomada de um 

texto já conhecido por quem vai usá-lo em outro texto, seja através da citação, seja 

através da alusão. Para Marcuschi (2008, p.132) “a intertextualidade é um princípio 

constitutivo que trata o texto como uma comunhão de discursos e não como algo 
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isolado”, visto apenas como um critério de textualidade. O reconhecimento da 

intertextualidade depende do conhecimento prévio do interlocutor. 

Tais fatores precisam ser levados em conta no processo de ensino-aprendizagem 

e de avaliação da produção textual. É o que propõe Rojo (2009) ao elencar as capacidades 

exigidas no ato de escritura. De acordo com a autora, para escrever com significação e 

de maneira situada, não basta apenas grafar ou codificar, é preciso normatizar, comunicar, 

textualizar e intertextualizar. O nível esperado de alfabetismo na escrita implica o 

domínio dessas quatro dimensões que serão esmiuçadas a seguir.  

O ato de normatizar diz respeito ao saber usar o código, seguir as regras 

ortográficas, separar palavras, pontuar adequadamente o texto, adequar-se às regras de 

concordância verbal e nominal, assim como de regência. Acrescentamos que o 

normatizar também implica obedecer às normas de paragrafação, de disposição do 

texto na página, conforme o gênero, o projeto discursivo do sujeito e a situação 

comunicativa específica. 

O ato de comunicar, por sua vez, refere-se à adequação do texto às condições 

de produção e circulação, que abrangem a situação de produção ou evento 

comunicativo, o contexto social mais amplo, o conteúdo temático, o papel 

social dos interlocutores e o grau de proximidade ou distanciamento entre eles, o suporte 

ou veículo de divulgação, a finalidade com que se escreve.  

O ato de textualizar contempla as seguintes etapas da produção escrita: 

levantamento de ideias, planejamento e organização das informações, construção do 

texto, revisão e, se for o caso, refacção textual. Rojo (2009) explica ainda que o ato de 

intertextualizar diz respeito ao diálogo com outros textos e com outros discursos de 

temática similar, seja para discordar deles, seja para se ancorar no que é dito, seja para 

parodiá-los etc. Pressupõe, portanto, o saber mobilizar as diferentes formas de introdução 

do discurso do outro e os procedimentos de discurso citado, alusão, negação, paráfrase e 

paródia.  

Com base nos elementos apresentados por Rojo (2009), podemos dizer que a 

escrita é, uma atividade processual (contempla as fases de planejamento, 

textualização, revisão e refacção, estando sempre aberta a novas versões), interativa 

(constitui-se a partir de um intercâmbio verbal), cooperativa (exige 

destinatários/interlocutores dispostos a conferir-lhe sentido) e contextualizada (remete a 

alguma situação comunicativa).     
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Essa, contudo, não é a perspectiva comumente adotada no ensino de 

língua materna. A autora afirma que poucos exames e avaliações contemplam as 

capacidades de produção de textos por ela citadas para avaliar o grau de alfabetismo e, 

quando o fazem, se detêm em atividades que envolvem o ato de textualizar quanto ao 

planejamento temático, especialmente. As avaliações da aprendizagem da produção 

escrita na escola, por sua vez, pouco levam em conta as dimensões da escrita discutidas 

por Rojo (2009). 

O ensino de produção escrita no Ensino Médio geralmente é direcionado para a 

dissertação, visando a atender a um possível exame vestibular ou ao próprio Enem. De 

acordo com Antunes (2005), as oportunidades de escrita reduzem-se quase sempre às 

poucas aulas de redação, sendo as atividades de leitura e escrita pouco significativas, 

conforme já se apontou no item 2. São propostas de produção de texto que solicitam aos 

alunos escreverem uma redação sobre determinado tema, sem definir um objetivo 

específico, sem preocupação sociointerativa explícita. “É uma prática de ensino e de 

avaliação da escolarização que raramente considera a natureza dialógica e interativa da 

própria linguagem e que praticamente anula a subjetividade necessária a toda autoria” 

(BUNZEN, 2006, p.148). 

Nos termos de B. Marcuschi (2004), trata-se da redação endógena, construída 

como mera tarefa ou exercício escolar. Em outras palavras, essa prática de ensino opera 

com um texto sem sujeito, sem contexto e sem uma finalidade comunicativa 

reconhecível, feito da escola para a própria escola, apenas com o objetivo de cumprir 

uma exigência de aprovação. Os alunos escrevem de forma artificial, mecânica, não se 

ocupam da construção de sentidos, mas meramente da correção da superfície linguística 

quanto à ortografia, à concordância verbal e outras questões gramaticais, pois são os 

itens mais cobrados na dinâmica escolar, como nos revela Antunes (2006). 

Nessa mesma linha, B. Marcuschi (2004) aponta que o professor, muitas vezes, 

não lê a produção escrita dos alunos e, quando o faz, se equivoca nas funções avaliativas, 

ao eleger um texto bem escrito, elaborado por um determinado aluno, como sendo um 

modelo ideal de produção. Desse modo, ele desqualifica os demais que não estão 

inseridos nesse grupo. Esse tipo de avaliação, referenciada à norma, predomina em 

muitas situações de exame, que privilegia um número de estudantes tidos como melhor 

colocados por escala de desempenho. Nessa perspectiva, a avaliação da escrita é de cunho 

meramente classificatório, focando apenas os aspectos formais, gramaticais e estruturais, 

em detrimento do caráter processual e dos aspectos funcionais do texto. 
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Essa metodologia de ensino e avaliação aliada a outros fatores, como má 

alfabetização, escassas práticas de leitura e escrita e dificuldade de acesso a materiais 

impressos (livros, revistas, jornais) fora e dentro do contexto escolar, acarreta o 

insucesso de boa parte dos educandos na produção escrita. Por isso, os professores 

deveriam trabalhar com textos de vários gêneros, adotando uma dinâmica que se 

aproximasse dos usos extraescolares e levasse os alunos a se posicionar como autores 

reflexivos. 

A autoria, argumenta Geraldi (2010b), é conquistada quando o sujeito se 

conscientiza do seu próprio discurso, presta atenção aos recursos linguísticos 

mobilizados ou mobilizáveis, segundo o projeto de dizer definido para o texto em 

elaboração. Em outras palavras, além de selecionar um gênero discursivo, é preciso 

saber trabalhar com essa escolha e definir assim um projeto do dizer no interior de um 

tema, para depois serem postos em funcionamento os recursos aprendidos tanto do estilo 

do gênero como do estilo do autor e seus interlocutores. Escrever é um gesto particular 

de cada autor, e não um processo apenas criativo, fruto da imaginação, ou uma simples 

aplicação de um conjunto de regras. A criatividade no texto exige articulações entre o 

querer dizer do locutor, o estilo dos interlocutores, a temática, o estilo do gênero e do 

próprio produtor (GERALDI, 2010b). 

Dessa forma, podemos perceber que não existe uma forma “rígida” de escrita, 

pois ela está sempre em desenvolvimento. Antunes (2005) considera que escrever é uma 

atividade de interação verbal, contextualizada, cooperativa, em que os sujeitos agem 

continuamente para a interpretação de um sentido, de uma intenção. Para ela, escrever é 

como falar, exige necessariamente uma prática, pois é através dos textos que 

desenvolvemos nossa competência comunicativa, tanto por aspectos linguísticos quanto 

pragmáticos. Portanto, o ato da escrita constitui-se como uma atividade interativa, 

contextualizada, situada e funcionalmente definida. 
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3. A produção textual nos documentos oficiais e na Matriz de Referência do Novo 

Enem 

 

Ancorados numa perspectiva sociointeracionista, sociopragmática ou 

sociodiscursiva, os documentos oficiais dão relevo ao trabalho com a produção escrita 

em sala de aula. Destacamos aqui os que norteiam atualmente a educação básica46: os 

PCN (BRASIL, 1998) no Ensino Fundamental e as OCNEM47 (BRASIL, 2006) no 

Ensino Médio.  

Dentre os objetivos gerais do ensino de língua portuguesa, promulgados pelos 

PCN (BRASIL, 1998, p.32), dois vinculam-se a esse eixo: “utilizar a linguagem na escuta 

e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos de modo a atender a 

múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e 

expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso”; “utilizar a 

linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as 

representações construídas em várias áreas do conhecimento”. O Enem atende a esses 

objetivos na medida em que exige dos textos avaliados responder às demandas do exame, 

isto é, cumprir o objetivo de defender um ponto de vista e, conforme se vê na competência 

II da prova de Redação (INEP/MEC, 2013), organizar textualmente a compreensão 

própria sobre o universo temático indicado. 

 Tanto os PCN, como as OCNEM recomendam a realização de atividades que 

desenvolvam as competências e habilidades linguísticas, textuais e discursivas dos 

estudantes no ato de escrever textos. Destaca-se, em primeiro plano, o atendimento às 

condições de produção do discurso: a finalidade ou propósito, os papéis sociais dos 

interlocutores, as especificidades do gênero, o contexto histórico, a situação espácio-

temporal e os lugares de circulação. As OCNEM (BRASIL, 2006) acrescentam outros 

aspectos discursivos a serem observados: os mecanismos enunciativos (modalizadores, 

formas de agenciamento das vozes e diferentes pontos de vista no texto) e as relações 

intertextuais. 

As estratégias textualizadoras são abordadas nos dois documentos, que reforçam 

sobretudo os modos de composição das sequências textuais, a continuidade e a progressão 

                                                 
46 No momento em que redigimos este capítulo, as Bases Curriculares Nacionais estão em fase de 

discussão. 
47 Em decorrência das inúmeras críticas ao Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2000) e ao PCN + (BRASIL, 2002), o Ministério da Educação apresentou as OCNEM (BRASIL, 

2006). Por isso, não discutimos os documentos anteriores.  
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temática, a organização da macroestrutura semântica e a articulação entre as ideias, os 

procedimentos de coesão e coerência textual, conforme o gênero e o propósito do texto. 

São enquadradas no âmbito do texto as habilidades de usar recursos linguísticos 

adequados ao contexto (elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro 

linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais). Os PCN 

(BRASIL, 1998) destaca o caráter processual da escrita, orientando o professor a explorar 

as etapas de sua produção: estabelecer e planejar o tema, levantando ideias e dados, 

rascunhar, revisar e reescrever (quantas vezes necessário), em função do propósito e do 

leitor visados, até se chegar à versão final. 

No que tange à dimensão linguística da produção textual, ambos documentos 

objetivam que o aluno use adequadamente os “padrões” da escrita em função do seu 

projeto discursivo, do gênero e das condições de produção, destacando a seleção lexical 

coerente com a focalização temática, a construção sintática, a seleção de elementos 

figurativos e ilustrativos, a ortografia e a acentuação. Mencionam também a topografia 

do texto, com atenção especial para a paragrafação, para a disposição de títulos e texto na 

página, para a eventual divisão em colunas ou sequências, para as caixas de texto. Além 

disso, ambos destacam a necessidade de se fazer uso de recursos tipográficos adequados 

ao projeto de escrita, tais quais fonte (tipo e tamanho da letra, estilo e cor da fonte), 

marcadores de enumeração e os sinais de pontuação. 

No Enem, esse eixo é abordado por uma ótica diferente dos demais. Não obstante 

sua importância para a nota geral do candidato e sua famigerada notoriedade na mídia e 

nas redes sociais, explicada provavelmente pela histórica dificuldade do acesso à cultura 

escrita e da aprendizagem da leitura e da escrita nas escolas públicas e particulares 

nacionais, a prova de Redação não recebe um tratamento específico na Matriz de 

Referência do Enem, como as demais provas. Ao invés disso, ela é objeto de uma matriz 

de avaliação – “A Redação no Enem: guia do participante” (INEP/MEC, 2013) – que 

descreve as cinco competências exigidas na produção textual, com indicação dos seis 

níveis de desempenho esperados para cada uma dessas competências e suas respectivas 

pontuações.  

Segundo o relatório pedagógico do Enem 2011-2012 (BRASIL, 2015), a diferença 

de tratamento decorre do fato de matriz de avaliação da Redação não ter sido reformulada 

juntamente à das demais provas em 2009. Ela é superficialmente evocada pelos eixos 

cognitivos gerais e pelas competências e objetos de conhecimento da área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, mas não é incluída nessa Matriz. Ainda segundo o Relatório, 
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o que se toma como eixos cognitivos nas demais áreas é nomeado como competências na 

matriz da Redação. O documento estabelece a seguinte correlação que é autoexplicativa: 

 

Eixos cognitivos da Matriz de Referência Competências da matriz de Avaliação da 

Redação48 

Dominar Linguagens (DL) Demonstrar domínio da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa. 

Compreender fenômenos (CF) Compreender a proposta de redação e 

aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, 

dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo em prosa. 

Enfrentar situações-problema (SP) Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de 

vista. 

Construir argumentação (CA) Demonstrar conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para 

a construção da argumentação. 

Elaborar propostas (EP) Elaborar proposta de intervenção para o 

problema abordado, respeitando os 

direitos humanos . 

 

Faremos aqui um exercício similar ao realizado no Relatório Pedagógico do Enem 

2011-2012 (BRASIL/INEP, 2015), em que se estabelece uma associação entre as cinco 

competências exigidas na produção textual e os cinco eixos cognitivos comuns a todas as 

áreas do conhecimento. Das nove competências da área de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias, podemos afirmar que quatro, de alguma forma, tangenciam saberes 

requeridos para a produção do texto dissertativo-argumentativo, ainda que as habilidades 

a elas relacionadas não discriminem os aspectos mobilizados para a escrita.  

                                                 
48 Descrevemos as competências conforme sua formulação mais atual dada no documento 

“A redação no Enem” (INEP/MEC, 2013). 
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A competência 5 – “Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e 

recepção.” (MEC/INEP, 2012, p.3) – implica o uso dos recursos expressivos na 

construção do texto, recursos esses que podem se constituir em marcas de autoria. De 

certo modo, relaciona-se à competência 4 exigida para a redação: “demonstrar 

conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação”, isto é, dominar o uso dos recursos de coesão textual (INEP/MEC, 2013, 

p.19).  

Os recursos expressivos apresentam um escopo mais amplo que o dos elementos 

coesivos. Por isso, a essa competência, relacionam-se outras unidades da língua, objetos 

de conhecimento citados na Matriz (MEC/INEP, 2012), como os recursos linguísticos 

usados para introduzir diferentes pontos de vista no texto argumentativo, para organizar 

a macroestrutura semântica e a progressão textual, para articular e estabelecer relações de 

sentido entre as ideias e proposições, além do(s) 

 

[...] uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em 

que o texto é constituído: elementos de referência pessoal, temporal, 

espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, 

tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de 

coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou 

da construção da microestrutura do texto. (MEC/INEP, 2012, p.15). 

 

A competência 6 – “Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação.” (MEC/INEP, 2012, p.3) – diz 

respeito ao uso da linguagem para organizar a compreensão da realidade, tornando-a 

inteligível por diferentes modos de expressão. Associa-se, assim, à competência 2 da 

produção escrita que exige do candidato “Compreender a proposta de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.”, ou seja, pede para que ele 

mobilize os diversos saberes sobre o tema, os analise e os articule textualmente de acordo 

com a estrutura do gênero indicado (INEP/MEC, 2013, p.13). É através da linguagem, 

portanto, que o candidato organiza sua compreensão sobre o tema em pauta e a molda na 
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configuração do texto dissertativo-argumentativo para significar, comunicar, expressar e 

informar.  

Por sua vez, a competência 7 – “Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.” (MEC/INEP, 2012, p.4) – 

tangencia a habilidade de contra-argumentar, de encadear diferentes posicionamentos a 

respeito do tema, que é uma das estratégias argumentativas possíveis de serem 

mobilizadas na produção textual exigida pelo Enem. Por isso, vincula-se, de certa forma, 

à competência 3 exigida na prova de Redação – “Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.” 

(INEP/MEC, 2013, p.18).  

Podemos ainda relacionar a competência 8 da área de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias – “Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora 

de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.” 

(MEC/INEP, 2012, p.4) – à competência 1 da Prova de Redação – “Demonstrar domínio 

da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.” (INEP/MEC, 2013, p.11) –, pois, 

ao fazer uso dessa variedade específica, o candidato demonstra compreender a 

necessidade de utilizar determinado tipo de linguagem em contextos públicos formais, 

bem como apresenta um perfil congruente com as expectativas do Enem, denotando uma 

imagem de usuário competente da língua materna.  

A essa competência, vincula-se o conteúdo da norma culta e da variação 

linguística, listado entre os objetos de conhecimento da Matriz. A mestria no maior 

número de falares de uma língua corrobora com o letramento e a inserção do sujeito nas 

diversas práticas sociais, dentre elas, a de responder a exigências de provas e exames. As 

práticas discursivas, isto é, “as atividades de produção escrita e de leitura de textos 

gerados nas diferentes redes esferas sociais – públicas e privadas” são indicadas como 

conteúdos do Enem (MEC/INEP, 2012, p.14), contemplando-se a produção dissertativo-

argumentativa.  

A análise das propostas de produção textual da prova de Redação49 busca 

compreender as concepções de texto e de escrita que perpassam esse exame. Nossos 

critérios de análise são: o tipo de proposta temática; a seleção e representatividade dos 

textos de apoio; os fatores de textualidade (situacionalidade, informatividade, 

                                                 
49 Tomamos por base os cadernos azuis das provas de 2009 e 2010 e os cadernos amarelos 

das demais edições. 
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intencionalidade, aceitabilidade, coesão, coerência, intertextualidade) e os elementos da 

produção escrita (normatizar, comunicar, textualizar e intertextualizar). 

 

4. Análise dos dados 

 

O Novo Enem nomeia a prova de produção escrita de “Proposta de Redação”, 

que se encontra dividida em três partes: a) enunciado introdutório que traz a proposta 

temática, o gênero solicitado e os encaminhamentos gerais para a sua realização; b) textos 

de apoio (dois a três, sendo que, na maioria das vezes, um deles possui linguagem verbo-

visual, como tira, charge, anúncio ou infográfico); c) as instruções, informando todos os 

comandos para a elaboração do texto. Até 2015, o Enem apresentava tais elementos 

constitutivos na ordem precedente, porém, nas duas edições de 2016, houve uma inversão 

nessa organização e tais partes aparecem bem segmentadas por linhas e títulos em caixa 

alta: primeiro, as “Instruções para redação”, depois, os “Textos motivadores” e, por fim, 

a “Proposta de redação”, ou melhor, o enunciado introdutório referido (MEC/INEP, 

2016a, p.2; MEC/INEP, 2016b, p.18). Além disso, na segunda aplicação de 2016, a prova 

foi deslocada do início do caderno para o meio, localizando-se entre a prova de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias. 

 

4.1 Tipo de proposta temática 

 

Os tipos de temas que são explorados no Novo Enem são de caráter social, 

sendo tratados assuntos atuais como: ética e corrupção; trabalho escravo e precarização 

do trabalho; ajuda humanitária; uso abusivo da internet; migração; impactos da 

legislação contra o uso do álcool no trânsito; publicidade infantil; violência contra a 

mulher; a (des)valorização do professor; a intolerância religiosa; e o racismo no 

Brasil. Trata-se de assuntos que são repercutidos na mídia e no Congresso, pois todos 

retratam problemas atuais, ocorridos dentro do nosso país.  

O tema é apresentado por frases em negrito logo no início da página, antes dos 

textos de apoio, em todas as edições das provas. Observa-se que os temas são estruturados 

sintaticamente em frases ou em expressões nominais, exigindo do candidato a discussão 

dos tópicos apresentados sem necessariamente ter de responder a uma questão polêmica. 

O único tema estruturado em torno de um aposto, “Viver em rede no século XXI: Os 

limites entre o público e o privado”, da edição 2011, traz subjacente a questão de se 
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estabelecer limites entre o público e o privado, mas sem exigir do candidato um 

posicionamento a favor de um desses aspectos meramente, como os temas polêmicos 

típicos, a exemplo do aborto, da pena de morte e da legalização das drogas. 

Eis os temas das edições aqui analisadas: 

 

Tabela 1 – Temas das provas do Novo Enem (2009-2016) 

ANO(S) TEMA(S) 

2009 O indivíduo frente à ética nacional 

2010.1 O trabalho na construção da dignidade humana 

2010.2 Ajuda humanitária 

2011 Viver em rede no século XXI: Os limites entre o público e o privado 

2012 O movimento migratório para o Brasil no século XXI 

 

 2013 Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil 

 

2014 Publicidade infantil em questão no Brasil 

 

2015.1 A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

 

2015.2 O histórico desafio de se valorizar o professor 

 

2016.1 Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

 

2016.2 Caminhos para combater o racismo no Brasil 

 

Fonte: elaborada pelas autoras 

 

Alguns dos temas apresentam pressupostos que direcionam o posicionamento a 

ser assumido pelo candidato. No caso, o tema proposto pela edição 2010.1 pede que o 

candidato considere o trabalho como componente da dignidade humana. Do mesmo 

modo, os temas propostos pelas edições de 2015 consideram, respectivamente, a violência 

contra a mulher, ou, mais precisamente, a persistência dessa violência e a dificuldade de 
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se valorizar o professor como problemas concretos. O candidato que ousou negar tais 

pressupostos precisou se munir de mais argumentos que respaldassem seu ponto de vista. 

Já os demais temas apenas apresentam a problemática, dando ao candidato maior 

liberdade para dissertar. É o caso de “Ajuda humanitária”, da edição 2010.2, cujo leque 

de focalizações é bastante amplo, e de “O indivíduo frente à ética nacional”, que apela 

para as relações entre a ética do indivíduo e a ética da nação, sem precisar uma sociedade 

específica. A maior parte, porém, toma como escopo espácio-temporal a sociedade 

brasileira e o século XXI, o que facilita a análise da conjuntura e, ao mesmo tempo, 

restringe as possibilidades de contextualização e focalização temática.  

Todas as edições do exame, de 2009 a 2016, exploraram apenas um gênero: o 

“texto dissertativo-argumentativo”. Exige-se que o candidato apresente argumentos e 

defenda seu ponto de vista sobre determinado assunto, de forma coerente e coesa. O 

candidato deve saber sustentar sua tese conforme seus conhecimentos de mundo e 

enciclopédico, respaldando-se de elementos linguísticos, textuais e discursivos, que 

reforcem a sua posição, para levar o interlocutor a adotar uma posição diante do que foi 

proposto e aceitar o que é transmitido em seu texto. 

O Novo Enem também quer que o candidato respeite os direitos humanos e 

apresente proposta de intervenção na vida social, ou seja, demonstre soluções para a 

questão discutida respeitando valores, como ética, princípios morais, cidadania, liberdade, 

solidariedade e diversidade cultural. A opção por uma formação valorativa e 

humanística fica explícita nos temas propostos pelas duas edições de 2016, cuja 

estruturação sintática – “nome + oração subordinada adverbial final reduzida de 

infinitivo” – destaca a formulação de propostas com o objetivo de promover o respeito 

às diferentes religiões e etnias, respectivamente: “Caminhos para combater a 

intolerância religiosa no Brasil” (MEC/INEP, 2016a, p.2) e “Caminhos para combater o 

racismo no Brasil” (MEC/INEP, 2016b, p.2). Essa exigência vincula-se ao trabalho com 

os conteúdos atitudinais nas diversas áreas do saber, recomendado pela obra introdutória 

dos PCN (BRASIL, 1997). Essa exigência vincula-se ao trabalho com os conteúdos 

atitudinais nas diversas áreas do saber, recomendado pela obra introdutória dos PCN 

(BRASIL, 1997). 

Segundo esse documento, o grande desafio nas relações interpessoais é se colocar 

no lugar do outro, compreender seu ponto de vista e ter a capacidade de conviver com 

as diferenças. Tais aspectos possibilitam o desenvolvimento moral e social dos alunos. 

Por isso, os professores devem trabalhar em sala de aula atitudes que promovam a 
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cumplicidade, a generosidade, o diálogo, o respeito, ou seja, um trabalho que contribua 

para a educação e formação do caráter do ser humano e que leve os alunos a 

reconhecerem a importância dos valores da liberdade e da igualdade, o que atende 

aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 

194850. 

A seguir, apresentamos exemplos de enunciados das provas de 2010.1, 2011 e 

2012, os quais mostram como o exame espera/exige dos candidatos uma proposta de 

“ação”, “conscientização” ou “intervenção” social que respeite os direitos humanos: 

 

Enem 2010.1 

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa 

sobre o tema O Trabalho na Construção da Dignidade Humana, 

apresentando experiência ou proposta de ação social, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

(MEC/INEP, 2010a, p.1, grifos do original) 

 

Enem 2011 

Redija  texto  dissertativo-argumentativo  em  norma  padrão  

da  língua portuguesa sobre o tema VIVER EM REDE NO SÉCULO 

XXI: OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO, 

apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. (MEC/INEP, 

2011, p.1, grifos do original) 

 

Enem 2012 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 

nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 

sobre o tema O MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O BRASIL 

NO SÉCULO XXI, apresentando proposta de intervenção, que respeite 

                                                 
50 Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. 

Acesso em: 20 jul. 2016. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

(MEC/INEP, 2012, p.1, grifos do original) 

 

Nas edições de 2009 e 2010, o Enem solicitou uma proposta de “ação”; em 2011, 

uma proposta de “conscientização”; e de 2012 em diante, uma proposta de “intervenção”. 

Ainda que possam ser incluídos em um mesmo campo semântico, o uso de cada um dos 

termos promove nuances de sentido que os singularizam. Subjacente à primeira, está a 

ideia de que o homem pode, por meio de seu comportamento ou modo de proceder, 

modificar o seu meio, pois a ação nada mais é do que “a evidência de uma força, de um 

agente e seu efeito” (HOUAISS, [2001] 2010, p.8). A segunda, por sua vez, implica a 

ideia de que o homem pode mudar a si mesmo e ao outro, que ele pode trazer luz à sua 

própria consciência e à do próximo. Tais termos denotam um sujeito-mestre que tem 

domínio total dos seus atos e pensamentos e pode alterar o meio e as mentes, diferente da 

terceira designação usada que supõe um sujeito ativo, que interfere, que participa, que 

opera em relação ao meio e ao outro, determinado por certas condições. O prefixo inter- 

implica que a ação se dá entre sujeitos ou entre o sujeito e as instituições nas quais ele 

atua, portanto ele não tem absoluto controle dos efeitos de seus atos.  

Nas últimas edições, o Enem solicita do candidato uma proposta, a nosso ver, mais 

plausível e condizente com a situação de produção de um texto dissertativo-

argumentativo, que é a de apresentar uma contribuição para a temática em pauta, sem a 

necessária obrigação de transformar o entorno, o outro ou a si mesmo. A tendência ao se 

elaborar uma proposta de ação ou de conscientização em um texto com número de linhas 

limitado, como é o caso da redação do Enem, é a de se expor soluções vagas, genéricas, 

sem suficiente descrição dos modos de colocá-las em prática. 

Ao solicitar a proposta de intervenção, o Enem exige que o candidato “respeite os 

direitos humanos, que não rompa com valores como cidadania, liberdade, solidariedade 

e diversidade cultural” (INEP/MEC, 2013, p.2251). Todas as edições estudadas solicitam 

a correlação com esse princípios, revelando a expectativa de que a educação básica forme 

um sujeito comprometido com valores democráticos e humanitários. Esta exigência 

encontra-se explicitada na competência 5 do Guia do participante (INEP/MEC, 2013), a 

qual cobra do candidato apresentar soluções possíveis e exequíveis para o problema 

                                                 
51 Faremos referência sempre a esse manual, quando for necessário exemplificar, pois 

é a última versão elaborada pelo Enem.  
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proposto no tema da redação, em consonância com o posicionamento adotado e os 

argumentos apresentados no texto. Trata-se de um requisito de suma importância, haja 

vista que o Enem elaborou uma nota técnica, em 2015, para explicar os critérios de 

eliminação com base no desrespeito aos direitos humanos (INEP/MEC, 2015).  

 

4.2 Que textos são escolhidos como motivadores? 

 

Os textos escolhidos como suporte para as propostas das redações dos anos de 

2009 a 2016 são de gêneros diversos (reportagens, cartazes publicitários,  (info)gráficos,  

tirinha, artigo, crônica, cartum, textos informativos e notícias), retirados de veículos 

midiáticos de ampla circulação ou de endereços eletrônicos conhecidos, como: 

provedores de internet (UOL e Terra); jornais e revistas (Folha de São Paulo, Gazeta do 

Povo, Isto é, Veja e Galileu); páginas de internet (Repórter Brasil e Museu da Imigração); 

livros, blogs e também sites governamentais (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 

Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Departamento da Polícia Federal e Secretaria 

de Política para Mulheres), com informações pertinentes ao tema. Vejamos como eles se 

distribuem a cada ano: 

 

Tabela 2 – Textos motivadores por edição do Novo Enem (2009-2016) 

ANO Títulos dos textos conferidos 

pelo ENEM 

Gênero, autoria e/ou suporte 

2009 Sem título Cartum de Millôr Fernandes, publicado no provedor UOL, com 

acesso em 14 de julho de 2009. 

Sem título Trecho da crônica “Ponto de Vista” de Lia Luft, publicada na 

revista Veja, em 27 de dezembro de 2006. 

Qual o efeito em nós do “eles     

serem     todos corruptos”? 

Trecho adaptado de artigo de C. Calligaris, publicado no provedor 

da UOL, com o título original “A armadilha da corrupção” 

 

2010.1 O que é trabalho escravo Trecho de matéria  da  página  do  Repórter  Brasil, com acesso em 

02 de setembro de 2010. 

O futuro do trabalho Trecho de matéria  da  página  da  revista  Galileu, com acesso em 

02 de setembro de 2010. 

2010.2 Comitê de ajuda humanitária da 

UEPB treina voluntários para atuar 

junto às vítimas de Palmares 

Notícia adaptada, publicada no portal da UEPB, em 01 de julho de 

2010, e acessada em 23 de agosto desse mesmo ano. 
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Terremoto no Haiti: Redes 

sociais da Internet foram o 

principal meio de comunicação 

Notícia publicada na página virtual da Gazeta do Povo, com acesso 

em 30 de abril de 2010. 

O Rio precisa da sua ajuda! 

(slogan) 

Cartaz publicitário da Prefeitura de Ribeirão Preto, divulgado no 

blog http://gcmandretavares.blogspot.com.br, com acesso em 23 de 

agosto de 2010. 

2011 Liberdade sem fio Trecho de matéria publicada na revista Galileu, n.240, em julho 

de 2011. 
A internet tem ouvidos e 

memória. 

Matéria adaptada e publicada no provedor Terra, com acesso em 

30 de junho de 2011. 
Quadrinhos dos anos 10 Tirinha de Dahmer publicada na página 

www.malvados.wordpress.com, com acesso em 30 de junho de 

2011. 

2012 Sem título Texto informativo adaptado e publicado na página virtual do Museu 

da Imigração, com acesso em 19 de julho de 2012. 

Acre sofre com invasão de 

imigrantes do Haiti. 

Matéria adaptada e publicada na página virtual do Departamento da 

Polícia Federal, com acesso em 19 de julho de 2012. 

Trilha da costura Artigo de Oliveira adaptado e publicado na página  do  Instituto  

de  Pesquisa Econômica Aplicada, com acesso em 19 de julho 2012. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o objetivo da “Lei 

Seca ao volante”? 

Texto informativo publicado na página virtual do Departamento da 

Polícia Rodoviária Federal, com acesso em 30 de junho de 2013. 

Não deixe a bebida mudar o seu 

destino. (slogan) 

Texto  publicitário  disponível na página virtual  Brasil  do Governo 

Federal, com acesso em 20 junho de 2013. 

Lei Seca em números Infográfico adaptado, disponível na página virtual Operação Lei 

Seca do Rio de Janeiro, com acesso em 20 de junho de 2013. 

Repulsão magnética a beber 

e dirigir 

Texto informativo adaptado da página virtual Operação Lei Seca 

do Rio de Janeiro, com acesso em 20 de junho de 2013. 

 

 
2014 

 

Sem título Trecho adaptado do artigo “A publicidade infantil deve ser 

proibida”, escrito por Idoeto e Barba e publicado na página virtual 

da BBC, com acesso em 23 de maio de 2014. 
A publicidade para crianças no 

mundo 

Infográfico adaptado da versão veiculada na página virtual da Folha 

de São Paulo, com acesso em 24 de junho de 2014. 
Sem título Trecho adaptado do livro “A criança e o marketing: informações 

essenciais para proteger as crianças dos apelos do marketing 

infantil”, de autoria de Silva e Vasconcelos, publicado em 2012 

pela editora Summus. 

2015.1 Sem título Trecho do estudo “Mapa da violência 2012” de Walselfisz, 

disponível na página Mapa da Violência, com acesso em 8 de junho 

de 2015. 

http://gcmandretavares.blogspot.com.br/
http://www.malvados.wordpress.com/
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Tipo de violência relatada Gráfico adaptado do estudo “Balanço 2014”, realizado pela 

Secretaria de Política para Mulheres e disponível na página 

www.spm.gov.br, com acesso em 24 de junho de 2015. 
Feminicídio basta (slogan) Cartaz de campanha adaptado e extraído da pela página 

www.compromissoeatitude.org.br, com acesso em 24 de junho de 

2015.  

 
O impacto em números Infográfico construído com base nas informações fornecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, pelo Departamento Penitenciário 

Nacional e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, divulgado 

na página www.istoe.com.br, com acesso em 24 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

2015.2 Sem título Trecho adaptado do livro “Mulher e educação: a paixão pelo 

possível”, de Almeida, publicado pela Unesp em 1998.  

 
Em educação não tem mágica, 

tem trabalho de professor 

(slogan) 

Cartaz publicitário adaptado e divulgado na página 

http://www.sinpro-rs.org.br., com acesso em 26 de junho de 2015.  

Sem título Trecho adaptado do capítulo “ O passado e o presente dos 

professores”, da obra “Profissão professor”, publicada pela Porto 

Editora em 1995. Porto: Porto Editora, 1995 (adaptado).  

Feliz dia das (dos) professoras 

(es) (slogan) 

Cartaz publicitário divulgado na página 

http://www.sinprodf.org.br, com acesso em 26 de junho de 2015.  

 

2016.1 Sem título Fragmento de texto retirado da página www.mprj.mp.br, com 

acesso em 21 de maio de 2016. 

Sem título Fragmento retirado do artigo “Intolerância religiosa é crime de ódio 

e fere a dignidade.”, de autoria de J. Steck, publicado no Jornal do 

Senado e acessado em 21 de maio de 2016. 

Capítulo 1 - Dos Crimes Contra 

o Sentimento Religioso 

 

Trecho do Código Penal Brasileiro, publicado na página 

www.planalto.gov.br e acessado em 21 de maio de 2016.  

Intolerância religiosa no Brasil Infográfico acerca dos casos de denúncias de preconceito religioso 

entre 2011 a julho de 2014, divulgado pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, adaptado e divulgado na 

página “www1.folha.uol.com.br” e acessado em 21 de maio 2016.  

 

2016.2 Sem título Trecho da obra “O povo brasileiro: a formação e o sentido do 

Brasil” de Darcy Ribeiro, publicada pela Companhia das Letras, em 

1995. 

Lei n.7.716 de 5 de janeiro de 

1989 

Fragmento da lei 7.716 (artigo 1º), disponível na página 

www.planalto.gov.br e acessado em 25 de maio de 2016. 

Sem título Cartaz de campanha educativa do Senado Federal, disponível na 

página “www12.senado.leg.br” e acessado em 25 de maio de 2016. 

 
O que são ações afirmativas Trecho de texto didático retirado da página “ww.seppir.gov.br” e 

acessado em 25 de maio de 2016. 

Fonte: elaborada pelas autoras 

  

http://www.spm.gov.br/
http://www.compromissoeatitude.org.br/
http://www.istoe.com.br/
http://www.sinpro-rs.org.br./
http://www.sinprodf.org.br/
http://www.mprj.mp.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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Vejamos, a cada edição, se os textos dados como suporte ao tema estão 

divergindo ou convergindo para um mesmo ponto de vista, isto é, se estão contribuindo 

para o candidato ter acesso a diferentes vozes, discursos e perspectivas sobre a temática. 

Em 2009, o tema trabalhado foi “A ética do brasileiro”. O primeiro texto, um cartum, 

diz que esse tipo de qualidade está extinta, pois representa a imagem de uma pessoa 

num cenário solitário, em busca de alguém honesto. O segundo, um fragmento de uma 

crônica de Lia Luft, apresenta o mesmo ponto de vista, pois fala que as pessoas se 

acomodam diante de um cenário corrupto e não manifestam sua indignação frente à 

ética da nação brasileira. Quanto ao terceiro, cujo título é “Qual é o efeito em nós do 

‘eles são todos corruptos’?”, diverge um pouco dos anteriores por questionar quem só 

critica os corruptos e não assume a própria responsabilidade de denunciar o que considera 

“errado”, mas se omite diante dos fatos sociais que afetam toda a nossa nação. 

Na primeira edição de 2010, o tema explorado foi o trabalho na construção da 

cidadania. Apesar de ambos os textos - “O que é trabalho escravo” e “O futuro do 

trabalho” - apresentarem a relação de trabalho em comum, eles tratam do assunto sob 

diferentes perspectivas, pois o primeiro mostra que ainda existe a exploração de 

pessoas em trabalhos clandestinos, e o segundo informa que as pessoas estão em busca 

de condições de trabalho que propiciem uma melhor qualidade de vida. 

Na segunda edição desse ano, o tema da “ajuda humanitária” foi abordado em três 

textos: uma notícia de um comitê universitário de voluntários criado para ajudar as 

vítimas  de chuvas no Nordeste; uma notícia de que a Internet promoveu a comunicação 

do Haiti com o resto do mundo, após os terremotos, e de recebimento de doações para as 

vítimas através de uma ONG; cartaz publicitário da prefeitura de Ribeirão Preto, em São 

Paulo, conclamando as pessoas a ajudarem as vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. 

Todos, em suma, reforçam a ideia de que é preciso mobilização social para ajudar outros 

povos, comunidades ou nações quando passam por situações de calamidade pública. 

Já em 2011, a prova de redação apresentou uma proposta sobre conscientização 

social, falando sobre o uso das redes sociais no século XXI. O primeiro texto de apoio, 

“Liberdade sem fio”, defende o direito do ser humano ter acesso à rede, expressando o 

desejo de expandi-la e tornar a navegação um acesso livre e gratuito. O segundo, “A 

internet tem ouvidos e memória”, explica que as pessoas devem saber ponderar o que se 

publica na internet para evitar gafes e não tornar sua vida uma exposição, respeitando a 

política de privacidade. Ainda para ilustrar o tema, foi apresentada uma tirinha, que 
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expõe de forma engraçada a mensagem de evitar o uso abusivo da internet e manter a 

política de privacidade nas redes sociais: 

 

 

(MEC/INEP, 2011, p.1) 

 

Logo, vemos que, nessa edição, os textos de apoio convergem para uma mesma 

opinião a respeito da proposta temática, defendendo a necessidade de certo equilíbrio 

e de limites entre o público e privado, embora sejam contextualizados de forma diferente.  

Em 2012, os textos falaram acerca dos movimentos migratórios para o Brasil no 

século XXI. Após o comando do texto, foi explicado um pouco do contexto histórico, 

situando o leitor sobre o início do fluxo migratório no Brasil entre o século XIX e XX. 

Em seguida, o primeiro texto de apoio relata a invasão dos haitianos cometida no Acre, 

explicando o motivo de tal fato ter acontecido em nosso país – um terremoto que 

ocorreu em 2010, no Haiti. A matéria também conta que esses imigrantes são pessoas 

de classe média com boa qualificação profissional. Já o segundo fala da imigração de 

bolivianos para o Brasil; não especifica a cidade invadida em nosso território, mas 

aponta que esses imigrantes são pessoas de baixa qualificação profissional. Nesse caso, 

os textos de apoio falaram do tema em contextos diferentes: mostraram ao candidato a 

diversidade de movimentos migratórios e de perspectivas que ele teria de abordar em 

seu texto. 

Em 2013, todos os textos apresentam o ponto de vista governamental a favor da 

lei seca. O primeiro, cujo título é “Qual o objetivo da Lei seca ao volante?”, mostra que 

essa lei foi implantada com o intuito de diminuir as mortes no trânsito, conscientizar a 

sociedade e alertar as pessoas quanto aos perigos do álcool associados ao volante, 

defendendo o uso do bafômetro. Em seguida, há uma propaganda educativa 

governamental, que tem a finalidade de conscientizar os motoristas a não beberem: 
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(MEC/INEP, 2013, p.1) 

A prova também apresentou um quadro com os dados de percentuais das vítimas 

atendidas em hospitais sob o efeito de álcool na cidade carioca, do número de pessoas 

que aprovaram o uso do bafômetro, das vítimas de acidentes no Grande Rio e média 

nacional de redução de vítimas fatais, após o uso desse equipamento. 

O último texto usado como apoio, intitulado “Repulsão magnética a beber e 

dirigir”, fala de uma estratégia de marketing de um bar, que mostrava a imagem de um 

táxi no descanso de copo para que o cliente percebesse que não deveria dirigir depois de 

fazer uso de bebida alcoólica. A intenção dessa campanha era sugerir que ele pegasse 

um táxi, e não colocasse em risco a sua vida, dirigindo embriagado. 

Os textos completam-se e não há divergências entre as informações e as 

opiniões divulgadas. O primeiro expõe o tema de forma mais abrangente, a nível 

nacional; depois, seguem a propaganda educativa e as informações em dados 

percentuais da cidade carioca. O último também expõe o assunto conscientizando o 

público-alvo de suas ações. Mesmo sendo retirados de suportes diferentes, os textos 

convergem para um mesmo sentido e só mostram os efeitos positivos da lei seca. São 

favoráveis à sua aplicação e existência, reproduzindo desse modo a voz oficial, do 

governo, que também é a promotora do sistema de avaliação das provas do Enem. 

A edição de 2014 contextualiza o tema da publicidade infantil no Brasil de modo 

que pode ser interpretado como a questão polêmica: Deve-se proibir a publicidade infantil 

no Brasil? O primeiro texto noticia o embate entre, de um lado, os anunciantes e 

empresários interessados em vender produtos para as crianças, e, de outro lado, o 

Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente a respeito de uma resolução 

que considera abusivas as publicidades infantis. O segundo texto, em modo de 

infográfico, expõe as medidas de proteção das crianças e de coibição da publicidade em 

alguns países do mundo. O terceiro apresenta o posicionamento de estudiosos que 

defendem a educação das crianças para que elas possam se tornar consumidoras 

conscientes.  
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Diferentemente das propostas de 2012 e 2013, nesta edição, encontramos 

diferentes vozes acerca do tema, a favor e contra a veiculação de publicidade infantil, 

favorecendo a democratização do debate e a livre tomada de posição pelo candidato, que 

pode, inclusive, se apropriar da voz contrária fazendo uso do recurso da contra-

argumentação. Além disso, os textos são oriundos de fontes diversificadas, jornalísticas 

e acadêmica. 

Seguindo essa mesma tendência, na primeira aplicação da prova em 2015, 

encontramos fontes diversas, governamentais, jornalística e independentes (estudos de 

organizações não governamentais), e todas comungam do mesmo princípio que é o de 

retratar e combater a violência contra a mulher. Nesse caso, não se trata de indução do 

ponto de vista do candidato, visto ser um problema real que precisa ser erradicado por 

comprometer a vida e a dignidade das mulheres. O candidato que não acordar com esse 

pressuposto está indo de encontro aos direitos humanos, à legislação vigente e aos 

princípios que norteiam a avaliação do Enem (INEP/MEC, 2015).  

Na segunda aplicação de 2015, pela própria natureza da temática, os textos 

convergem para uma mesma opinião de que é preciso valorizar a profissão docente. O 

primeiro texto, de natureza acadêmica, retoma o passado histórico de valorização do 

professor e da professora pela sociedade. O segundo e o quarto são cartazes publicitários 

de organizações sindicais que homenageiam esses profissionais e destacam a importância 

de seu trabalho. O terceiro, também de teor acadêmico, apresenta uma sutil diferença em 

relação aos anteriores ao indicar que, apesar da perda de prestígio, o magistério ainda tem 

seus atrativos. Desse modo, traz, ainda que de forma incipiente, o tema sob diferentes 

óticas. 

Já a primeira aplicação da prova de 2016, do mesmo modo que as edições de 2012 

e 2013, apresenta uma abordagem mais homogênea do tema, uma vez que todos os textos 

motivadores foram elaborados por fontes governamentais ou por fontes acadêmicas que 

respaldam aquelas, sendo publicados em páginas oficiais dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e em uma página da mídia convencional. Todos comungam dos 

princípios de respeito à liberdade religiosa e à manifestação das crenças. O primeiro ainda 

trata da garantia da laicidade do Estado, enquanto os dois seguintes explicitam a proibição 

e a criminalização de atitudes discriminatórias. O último texto informa sobre os casos de 

violência por motivação religiosa e sobre as principais vítimas de preconceito.  

A segunda aplicação de 2016, por sua vez, segue uma linha similar, trazendo 

quatro textos que convergem para a posição de repúdio e combate ao preconceito racial. 
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Duas fontes ressaltam o racismo sofrido pela população negra: a obra acadêmica aborda 

o processo histórico de marginalização, enquanto o texto de página governamental 

conceitua as ações afirmativas, indica seus objetivos e contextualiza tais ações no Brasil. 

As outras fontes explanam sobre aspectos legais implicados: a lei categoriza o preconceito 

racial como crime, e o cartaz educativo explica a diferença entre racismo e injúria racial. 

Constatamos que, entre as provas de 2009 a 2011, os veículos de circulação 

ampla da mídia impressa e digital foram as principais fontes dos textos de apoio, por 

apresentarem em seu conteúdo informações variadas sobre tecnologia, ciência, saúde, 

comportamento e informática. Já as edições de 2012 e 2013 privilegiaram a visão oficial 

nos textos de apoio, pois a maior parte das fontes utilizadas nas provas foi retirada da 

esfera governamental ou a ela vinculada. 

Na edição de 2013, o exame mostra a voz da autoridade oficial e não dá espaço à 

diversidade de opiniões, induzindo o candidato a produzir seu texto de acordo com o 

que é sugerido pelo conteúdo explorado nos textos de apoio. Vejamos o exemplo 

abaixo: 

 

Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, 

era necessária uma ação enérgica. 

E coube ao Governo Federal o primeiro passo, desde a proposta 

da nova legislação à aquisição de milhares de etilômetros. 

Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de 

estados, municípios e sociedade em geral. (MEC/INEP, 2013, p.1) 

 

Como podemos ver, a intenção do governo é obter a participação de todos para 

que a sua campanha funcione com eficácia. O texto deixa claro que é necessário tanto 

ter a aprovação popular da nova legislação, quanto conscientizar as pessoas da 

importância do uso do bafômetro. Portanto, podemos perceber que, no exemplo citado, 

o candidato é induzido a concordar com a opinião do governo em sua produção.  

As provas de 2014 e de 2015, por sua vez, retomaram o princípio da diversificação 

das fontes dos textos de apoio e, quando possível, expuseram diferentes olhares e 

posicionamentos sobre a temática em pauta, de modo que o candidato pôde definir seu 

ponto de vista com certa liberdade e escolher a focalização a ser usada em seu texto. Já 

as provas de 2016 privilegiam as fontes governamentais e as vozes acadêmicas que as 

legitimam ou se respaldam naquelas, possivelmente pela própria natureza dos temas que 
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toca em aspectos da cidadania de teor jurídico, mais precisamente em princípios e direitos 

assegurados pela legislação brasileira. É válido salientar que, dadas as próprias condições 

de veiculação da prova, dentre elas, o limite de uma página para explicar todas as 

orientações relativas à produção de texto, torna-se pouco viável apresentar as diversas 

perspectivas da proposta temática em pauta.  

 

4.3 Elementos da produção escrita 

 

Os elementos da produção escrita encontram-se marcados principalmente no 

comando das questões e nas instruções. O normatizar é a dimensão da escrita mais 

contemplada no exame, pois o candidato precisa elaborar sua redação dentro dos critérios 

exigidos pelo Novo Enem. Nas edições de 2009, 2010.1 e 2010.2, as instruções foram 

as mesmas, relativas ora à regulação do próprio exame (texto escrito à tinta; folha 

própria; máximo de 30 linhas; e rascunho em espaço apropriado), ora aos critérios de 

eliminação da redação (texto deve ser escrito em prosa, não sendo permitida narração ou 

poema; texto com até 7 linhas é considerado em branco). 

A partir de 2011, foram acrescentadas as seguintes informações52, relativas ao 

critério de eliminação: “A redação que fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-

argumentativo receberá nota zero.”; “A redação que apresentar cópia dos textos da 

Proposta da Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção.” (MEC/INEP, 2011, p.1). 

Em 2012, a sequência das informações também mudou com relação ao ano 

anterior e foram acrescentadas as seguintes informações, relativas a critérios já 

estabelecidos: “O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 

linhas.”; “A redação com até 7 linhas será considerada ‘insuficiente’ e receberá nota 

zero.” (MEC/INEP, 2012 p.1). Outro dado acrescentado foi o critério de eliminação 

relativo,  segundo  o  qual a  redação  que  apresentar  proposta  de  intervenção 

desrespeitando os direitos humanos recebe nota zero. 

A partir de 2013, o Enem separou as instruções dos critérios de atribuição de notas:  

  

                                                 
52 As demais orientações permanecem as mesmas dos anos anteriores, mudando apenas a ordem 

da sequência em que aparecem nas instruções. 
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- 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 da 

Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá a nota zero, em qualquer das situações expressas a 

seguir, a redação que: 

- tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada 

“insuficiente”; 

- fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-

argumentativo; 

- apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos 

humanos; 

- apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com 

o tema proposto. (MEC/INEP, 2013, p.1) 

 

Em 2016, nas duas aplicações, houve uma pequena modificação relativa à 

organização das partes da prova na página, conforme referido em 4.1. A nova 

diagramação dispõe primeiramente as “Instruções da prova”, conferindo maior relevo aos 

aspectos normativos, seguidos dos “Textos motivadores”, os quais o candidato precisa 

comparar para inferir a ideia comum, dado que ainda não lhe foi apresentado o tema da 

prova, que aparece na última parte, “Proposta de Redação”. Essa disposição espacial é 

didaticamente inadequada, tendo em vista não favorecer a correlação dos textos com a 

proposta temática, considerando-se uma leitura linear, de cima para baixo.  

Vemos que, apesar desses problemas, ao longo dos anos, o Novo Enem foi 

aprimorando os critérios de elaboração do texto, evitando questionamentos e 

contestações por parte dos candidatos. Ainda em relação ao normatizar, observamos que 

o Enem vem efetuando mudanças significativas quanto ao conceito de norma, ou melhor, 

ao registro adequado para a produção textual. Entre os anos de 2009 e 2010, o critério 

da escrita permaneceu o mesmo, solicitando que a redação fosse elaborada de acordo 

com a norma culta escrita da língua: “Redija texto dissertativo-argumentativo em norma 

culta escrita da língua portuguesa sobre o tema”. (MEC/INEP, 2009, p.1). 

A norma culta é formada por um conjunto de padrões linguísticos, os quais 

estabelecem o uso correto da língua portuguesa e ditam um modelo a ser seguido pela 
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sociedade, tida como culta. Em outras palavras, é a forma correta de falar e escrever, 

conforme um padrão estabelecido como essencial pela elite que o domina, dentro de um 

contexto histórico e cultural. Segundo Santos e Borges (2011, p.1014), essa modalidade 

é “utilizada por indivíduos urbanos, letrados e socioeconomicamente privilegiados”. 

Já, entre 2011 e 2012, o ENEM passou a exigir do candidato o uso da norma 

padrão da língua portuguesa: “[...] redija texto dissertativo em norma padrão da língua 

portuguesa” (MEC/INEP, 2011, p.1). Esta diz respeito ao uso correto da língua conforme 

o que é proposto pela gramática normativa, presente principalmente em textos formais ou 

hiperformais, como os textos jurídicos, por exemplo, que são modelos escritos de acordo 

com um nível de linguagem tida como padrão. 

As demais variedades são excluídas, perpetuando uma ação de preconceito 

linguístico, conforme dito por Alessandra Santos e Carla Borges (2011, p.1009), para 

quem “a língua padrão, seja ela ideal ou real, é apenas uma das variedades da língua, 

nem melhor nem pior, do ponto de vista linguístico”. 

Nessa perspectiva, a partir da edição de 2013, o Enem realizou uma significativa 

mudança pedindo que o candidato redigisse o texto na modalidade escrita formal da 

língua portuguesa (adequação ortográfica e léxico gramatical). Esse critério tornou-se 

mais próximo de uma visão sociointeracionista de língua, considerando a linguagem 

formal como uma variação de registro, e não como uma norma. 

Para Faraco (2013, p.1), esta é uma exigência que “faz um recorte de um vasto 

mundo  de  variedades  constitutivas  da  língua”,  eliminando  inúmeras  outras 

possibilidades. O candidato deve produzir seu texto sob um âmbito formal, para atingir 

um público mais amplo, pelo fato de não possuir relações de proximidade com seu 

destinatário. A escola é responsável pelo ensino dessa modalidade aos concluintes do 

Ensino Médio, pois existe a expectativa social de que eles dominem a variedade 

linguística privilegiada em situações públicas formais, como a de um exame. 

Quanto à dimensão do comunicar, Rojo (2009) afirma que essa função está 

atrelada à situação de produção textual, ou seja, ao papel social do autor e dos 

interlocutores, ao suporte ou veículo de comunicação em que o texto é publicado, ao 

evento comunicativo em que ele se insere e à finalidade com que se escreve. 

Com base nessa autora, podemos observar que o Enem não explica ao leitor o 

objetivo da proposta temática, o contexto de circulação, o destinatário da produção e o 

seu próprio papel social como produtor.  Em relação aos fatores de textualidade que 
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Marcuschi (2008) apresenta, vinculados à dimensão do comunicar, observamos que eles 

são contemplados de forma superficial na elaboração da prova. 

Fatores pragmáticos como situacionalidade, aceitabilidade e intencionalidade 

poderiam ser mais explorados, de forma mais adequada à situação de produção. O 

exame apenas ancora o tema no contexto a partir dos textos motivadores, atendendo à 

situacionalidade, e informa que o candidato deve defender uma opinião respaldada em 

fatos e argumentos, apontando para a intencionalidade da escrita.  

Entretanto, avaliações desse tipo efetuam um acordo tácito, implícito, em que 

todos – elaboradores da prova, avaliadores e candidatos - conhecem as regras do jogo, 

desde quando se submetem à realização do exame, por isso as condições de produção e 

circulação não são explicitadas na prova, sendo melhor delineadas no manual do 

candidato (INEP/MEC, 2013). 

No que diz respeito à textualização, verificamos que o Novo Enem, em todas as 

edições, menciona os fatores da coesão e coerência como critérios para a produção escrita 

e contribui para o planejamento das ideias e para a informatividade, ao apresentar os 

textos de apoio. Já, quanto ao ato de intertextualizar, não são explicados os recursos e 

as formas de citação, alusão, etc., nem mesmo se indica a possibilidade de citar os textos 

motivadores. Esse fator é reduzido à dimensão do plágio que é explicitamente proibido 

pelo exame. 

A prova pouco ajuda o candidato nas etapas de produção escrita – planejar, 

escrever, revisar e refazer -, por focar mais nas instruções da redação, nos aspectos 

normativos. A revisão e a refacção limitam-se à indicação de “passar a limpo o 

rascunho”, uma forma mecânica de reproduzir a própria escrita. Em contrapartida, tais 

etapas se encontram previamente explicadas no guia do participante (INEP/MEC, 2013), 

que detalha todos os critérios de avaliação e competências esperadas do candidato. 

 

Considerações finais 

 

Com base no que dizem as instruções descritas nos manuais do Enem 

(MEC/INEP, 2012), vemos que, para elaborar um texto dissertativo-argumentativo, o 

candidato deve abordar o tema, com base em seus conhecimentos, de ordem social, 

científica, cultural, histórica e/ou política. Além disso, ele precisa discorrer o texto em 

prosa, assumir uma posição diante do tema proposto e mostrar suas habilidades 



 
 

Avaliação de Língua Portuguesa no Novo Enem  -  p. 275 
 

linguísticas na construção da argumentação, tentando levar o leitor a entender seu ponto 

de vista, de forma reflexiva e interativa. 

Ao analisarmos as provas, com foco no comando da produção textual, na 

indicação do tema e nas orientações dadas aos candidatos, observamos que o exame não 

concebe o texto como evento real de interação entre os sujeitos e seus interlocutores, 

mas o trata enquanto uma unidade linguística formal. Segundo Marcuschi (2008, p.75), 

tratar a língua sob a perspectiva da linguística textual é ocupar-se com algo mais do que 

o ensino e aprendizagem de regras ou normas de sequências linguísticas.  

Esse estudo deveria privilegiar a variada produção e sua contextualização na vida 

diária: se o Novo Enem se propõe a ser um instrumento de reformulação do ensino 

(BRASIL, 2009), o mesmo precisa ver o texto num campo mais vasto das práticas 

discursivas, que deve incluir a diversidade dos gêneros e sua historicidade. O Novo Enem, 

apesar das limitações de uma prova, poderia dar opção de mais de um gênero para 

produção escrita.  

O critério de se eleger um gênero único restringe a possibilidade de se usar outras 

práticas discursivas presentes nas diversas esferas sociais, as quais são exploradas 

durante todo o período escolar, a exemplo da carta argumentativa, da crônica, do artigo 

de opinião etc. A nominação da prova – Redação – carrega a pecha do trabalho com um 

formato de texto cristalizado – a dissertação-argumentativa - pautado no ensino das 

tipologias textuais, em detrimento do funcionamento sociodiscursivo do gênero. 

Os fatores de textualidade apresentados por Marcuschi (2008) são poucos 

contemplados na prova de redação. No entanto, estão explicitamente mencionadas, em 

todos os exames, a coesão e a coerência, pois são fundamentais para a produção de 

qualquer texto. Outro fator que aparece no corpo da proposta é a informatividade, 

representada pelos textos de apoio que situam o candidato sobre o assunto que será 

discorrido em sua produção textual e o “alimentam” de informações. 

Quanto à situacionalidade, a prova privilegia mais os assuntos sociais, presentes 

na mídia, tomando-os como temas da redação, mas não explica o contexto de circulação, 

nem o papel social do candidato e do avaliador. As condições desse processo seletivo são 

conhecidas por todos que se inscrevem na seleção, através do guia do participante ou da 

ampla divulgação na mídia, sendo desnecessário explicá-las novamente na prova. 

A aceitabilidade poderá ser estudada em outro campo de análise, pois esse 

critério será verificado pelo avaliador que vai observar se o leitor escreve com 

significação o que foi proposto pelo comando de produção textual e em conformidade 
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com as normas do exame. Além desse, outro fator que poderá ser analisado por meio 

dos textos dos alunos é o da intencionalidade, observando-se o posicionamento dos 

mesmos sobre o tema proposto pelo Enem. 

Em relação às diferentes capacidades descritas por Rojo (2009), que são exigidas 

no ato de escrever – normatizar, comunicar, textualizar e intertextualizar –, a avaliação 

em estudo priorizou mais a dimensão das normas, presentes tanto nas instruções quanto 

no comando das provas. Há bastante ênfase nas regras de adequação ao formato da prova 

e, em segundo plano, ao registro linguístico. 

A princípio, exigia-se a norma culta, depois, passou a ser cobrada a norma 

padrão e, posteriormente, a modalidade da língua escrita formal. A mudança desse critério 

de avaliação ao longo das edições aproximou-se mais da concepção de linguagem como 

forma de interação do que como produto lógico de representações mentais. A dimensão 

do “comunicar”, conforme já afirmamos a respeito da situacionalidade, é explicitada de 

forma mais clara apenas no manual do candidato.  

A textualização é contemplada de forma superficial no exame a partir do que se 

apresenta para a abordagem e para o desenvolvimento do tema. Já as possibilidades de 

intertextualizar não são explicadas. Vale salientar que, devido às limitações espaciais do 

gênero prova, no contexto do Enem, que abrange diversas áreas do conhecimento, torna-

se difícil contemplar todas as dimensões do texto e da escrita nas instruções. Por isso, o 

manual do participante (INEP/MEC, 2013) discute esses aspectos e orienta o candidato 

para a realização do texto.  

Podemos observar que, durante as edições do Novo Enem de 2009 a 2016, 

mantiveram-se os seguintes aspectos: a exigência do gênero dissertativo-argumentativo; 

a proposição de temas sociais; a solicitação de propostas de intervenção que respeitem 

os direitos humanos; e as partes constitutivas da prova. Nessas mesmas edições, 

ocorreram as seguintes mudanças: as instruções para o formato da redação que se 

tornaram mais rigorosas quanto aos critérios de eliminação dos candidatos; a noção de 

registro linguístico exigida no exame, que se tornou mais flexível e adequada a uma 

visão sociointeracionista de língua; a organização e disposição das partes da prova, nas 

edições de 2016, e, na segunda aplicação de 2016, a localização da prova; as fontes dos 

textos de apoio que, nas edições de 2009 a 2011, apresentavam diferentes pontos de vista 

acerca do tema, depois, nas edições de 2012, de 2013 e 2016, ficaram mais atreladas à 

esfera jurídica e governamental, e, nas edições de 2014 e 2015, tornaram-se mais 
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diversificadas, ainda que não necessariamente apresentem diferentes olhares sobre a 

temática. 

No que concerne à influência no ensino de língua materna, de um lado, destacam-

se a indução à discussão de problemáticas contemporâneas e ao trabalho com conteúdos 

atitudinais que colaboram com a formação cidadã e crítica do sujeito. Além disso, é 

possível que a mudança na concepção de registro linguístico flexibilize o ensino da 

gramática normativa e relativize a noção estanque de norma, com a qual tradicionalmente 

se opera em sala de aula, abrindo espaço para o estudo do português brasileiro. De outro 

lado, a tomada de um gênero exclusivo como objeto da produção pode condicionar o 

ensino desse eixo a privilegiá-lo, em prejuízo de outras práticas discursivas importantes 

para a formação e realidade do alunado.  

Com base nesse estudo, concluímos que esse exame de caráter nacional foi sendo 

aperfeiçoado a cada ano, embora ainda precise de ajustes que são essenciais, no trato da 

escrita e do texto, levando em consideração os aspectos discutidos aqui com base em 

Marcuschi (2008) e Rojo (2009). A partir desse trabalho, outras pesquisas poderão ser 

realizadas, seja sobre os manuais dos candidatos, seja sobre os critérios de avaliação do 

Enem, tendo em vista a importância desse exame seletivo atualmente e seus possíveis 

impactos no ensino de língua portuguesa. 
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