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Resumo: 

Questões do vestibular ENEM: uma abordagem discursiva. 

 

 

Michelle Oliveira Correia 

 

Orientadora: Tânia Clemente de Souza 

 

Resumo da dissertação de mestrado submetida ao programa de Pós-Graduação 

em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Linguística. 

 

Esta dissertação trabalha com pressupostos teóricos da escola francesa de 

Análise do Discurso (AD) colocando em xeque os aspectos linguísticos que tecem a 

discursividade das questões do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibular 

unificado para acesso a grande maioria das universidades brasileiras. Defende-se que o 

percurso pela discursividade das questões se efetua por três níveis da linguagem: a 

gramaticalidade, a textualidade e a discursividade, diretriz proposta por Souza (2012). O 

corpus de nossa pesquisa é constituído de 10 questões, que exploram aspectos da 

linguagem verbal e não-verbal. O objetivo do trabalho é contribuir para o ensino de 

língua portuguesa, tomando como base metodológica o grau de compreensão dos 

enunciados nos três níveis citados acima. A pesquisa investe numa perspectiva 

interdisciplinar explorando, além dos conceitos inscritos no âmbito da Análise do 

Discurso, conceitos da gramática tradicional e da Linguística Textual. 

 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; ENEM; Linguagem; Discursividade. 
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Abstract 

 

Entrance examination questions ENEM: a discursive approach. 

 

 

 

Michelle Oliveira Correia 

 

Advisor: Tânia Clemente de Souza 

Abstract  

Master's thesis summary submitted to the Post-graduation Program in 

Linguistics at the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ, as part of the 

requirements for obtaining the Master‟s degree in Linguistics. 

 

This thesis works with theoretical assumptions of the French School of Discourse 

Analysis, in order to confront the linguistic aspects that weave the discourse of ENEM 

questions (National Secondary Education Examination) - unified exam to access the 

vast majority of universities -. We understand that the route by the discourse of the 

questions takes place on three levels of language: the grammaticality, textuality and 

discourse, guideline proposed by Souza (2012). The corpus of our research consists of 

10 questions that explore the aspects of verbal and non-verbal of the language. The 

objective of this work is to contribute to the Portuguese language teaching, taking as a 

methodological basis the degree of understanding of the statements at the three levels 

said above. This research invests in an interdisciplinary perspective exploring beyond 

the concepts of the discourse analysis context, as well as beyond the concepts of 

traditional grammar and Textual Linguistics. 

  

 

Keywords: Discourse Analysis ; ENEM; Language; Discourse . 
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1  Introdução 

 

Como objetivo geral, nossa dissertação pretende contribuir para o ensino de 

Língua Portuguesa, tomando como base metodológica o grau de compreensão dos 

enunciados por três níveis da linguagem: a gramaticalidade, a textualidade e a 

discursividade, diretriz proposta por Souza (2012). Sendo assim, investimos numa 

perspectiva interdisciplinar, ora jogando com conceitos inscritos no âmbito da gramática 

e no âmbito da Linguística Textual, além dos princípios da Análise do Discurso. 

Como objetivo específico, nos propomos a analisar 10 questões do ENEM, 

retiradas em sua maioria, da seção Linguagens Códigos e Suas Tecnologias. Nossa 

análise busca explicitar se a textualidade que perpassa os enunciados é um fator de 

compreensão para que o aluno seja bem sucedido nas respostas, ou se é um fator de 

dificuldade, podendo levar à resposta equivocada. Para isso, nos detemos em analisar as 

opções de resposta em comparação com os enunciados e com a opção sugerida no 

gabarito oficial. 

O interesse pelo estudo das questões do ENEM se deu, primeiramente, devido 

aos anos em que trabalhei em um curso de pré-vestibular, onde me deparava com muitas 

questões mal formuladas e percebia a dificuldade dos alunos em acessar as respostas 

ditas corretas pelo gabarito oficial. Posteriormente, ingressei no curso de especialização 

em "Gramática Gerativa e estudos de Cognição", que é oferecido no Museu Nacional, 

no setor de linguística da UFRJ, e desde então, comecei a direcionar minha pesquisa 

utilizando as provas do ENEM, principalmente porque, na época, a Universidade em 

questão passara a utilizar este exame como único instrumento de acesso aos cursos de 

graduação.  

Como linha teórica, trabalharemos com pressupostos da escola francesa de 

Análise do Discurso (AD), colocando em xeque os aspectos linguísticos que tecem a 

discursividade das questões. Entendemos que, com base neste estudo, podemos tecer os 

comentários pertinentes para a análise das questões como bem elaboradas ou não. Ou 

seja, se passar pelos três níveis da linguagem, o texto é de claro entendimento e bem 

desenvolvido linguisticamente. Porém, se algum deles é mal formulado, provavelmente, 

isso dificultará o desempenho do candidato. 

Este trabalho não abrange diretamente as questões dos livros didáticos, porém é 

importante lembrar que os mesmos que elaboram o exame e os livros didáticos, também 

são os que ensinam, ou seja, os professores. Logo, a questão da discursividade das 
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questões do ENEM é responsabilidade de todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, visto que o exame é, cada vez mais, considerado um parâmetro nacional 

para a qualidade do ensino, em si. 

Em termos de estrutura, a dissertação é composta, além da introdução, por cinco 

capítulos, incluindo a conclusão. O capítulo 2 aborda os pressupostos teóricos e está 

dividido em duas seções principais: uma que recobre conceitos da Análise do Discurso, 

outra que recobre conceitos da Linguística Textual. No capítulo 3, apresentamos a 

metodologia de trabalho, onde descrevemos o que é o ENEM e explicitamos nossas 

estratégias de análise. Por fim, o capítulo 4 constitui a análise das questões 

selecionadas. 
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2.     Pressupostos Teóricos 

 

Nossa dissertação propõe em termos de recursos teórico-metodológicos, 

enveredar por uma perspectiva interdisciplinar conjugando pressupostos vindos da 

Análise do Discurso e da Linguística Textual, os quais passamos a descrever. 

Apresentamos, a seguir, os principais conceitos que vão subsidiar nossa análise. 

Gostaríamos de observar, ainda, que outros conceitos, além dos elencados a seguir, 

serão pinçados no decorrer da análise. 

 

2.1 Sobre a Análise do Discurso.  

 

Em termos teóricos, consideramos a Análise de Discurso um campo propício à 

consecução de nossa proposta, dado o conjunto de procedimentos teórico-

metodológicos que tal teoria oferece. Um desses procedimentos diz respeito, por 

exemplo, à análise dos efeitos de sentido que a escolha (feita pelo autor dos textos) de 

determinados itens ou estruturas gramaticais imprimem à semanticidade do texto como 

um todo. Aí  reside uma de nossas justificativas para se pensar o ensino de Língua 

Portuguesa em três níveis: gramaticalidade (gramática tradicional), tecido textual 

(gramática textual) e a discursividade (efeitos metafóricos), como proposta de Souza 

(idem). 

  Os pressupostos arrolados a seguir têm como precursores autores como Bakhtin, 

Foucault, Pêcheux, Orlandi, dentre outros. 

 

2.1.1 Sobre a noção de discurso 

 

Comecemos pela definição de discurso, noção fundadora e organizadora das 

demais. Discurso não é texto, ou frase longa, mas materialidade simbólica (Orlandi, 

1999). Não se trata de tomar o discurso como realidade empírica, mas como objeto 

sócio-histórico: social porque se faz como processo-produto da sociedade; histórico, 

pelo trabalho dos sentidos (considerados na dimensão do ideológico) nele inscritos. 

Trata-se também de um objeto entendido na sua heterogeneidade e incompletude. 

A heterogeneidade advém do fato de o discurso não se restringir às fronteiras de 

um texto, nem mesmo às de um enunciado e porque ambos, texto e enunciado, podem 

ser constitutivos de um discurso. Quanto à incompletude, esta se sustenta a partir do 
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instante em que se concebe que o discurso não pode ser tomado como fechado em si 

mesmo, mas sim em relação com outro(s) discurso(s) e com a exterioridade que lhe é 

constitutiva. O sentido sempre pode ser outro, pela relação do sujeito e dos discursos 

com a história. 

Discurso é, então, entendido como efeito de sentidos entre interlocutores cuja 

materialidade é linguística: a língua é o lugar material em que esses efeitos se realizam. 

(Pêcheux 1988).  

 

2.1.2 Sobre a noção de língua 

 

A Análise do Discurso tem interesse pelo estudo da linguagem enquanto 

discurso perpassando pelas questões de gramática. Concebe a língua como trabalho 

simbólico, constitutivo do homem e de sua história. Língua não é pensada como um 

sistema abstrato, mas sim como fato concreto e histórico. Um trabalho simbólico, em 

termos bakhtinianos. (Souza, 2011) 

A língua está no mundo com homens (históricos) que falam e significam em 

determinadas condições de produção, que definem a exterioridade da/à linguagem. 

Pensar a língua em sua condição histórica, faz definir a linguagem, alheia a uma 

dimensão universal, e como fato sempre possível de ser interpretado. A Análise do 

Discurso busca compreender como um objeto simbólico produz sentido, como ele está 

investido de significância para o sujeito. 

"Nesse sentido, com relação ao ensino/aprendizagem da língua, há que se pensar 

a formulação de questões que desencadeiem a análise. As análises se diferenciam a 

partir do instante em que as questões se diferenciam porque mobilizam conceitos 

diferentes. Entram aí em jogo dois dispositivos - o teórico e o analítico. O primeiro diz 

respeito ao conjunto de conceitos; o outro diz respeito à apropriação dos conceitos a 

partir da questão formulada. Logo, mudar o enfoque no ensino da língua é mudar a 

abordagem de base; é buscar uma abordagem que permita tratar os fatos de linguagem 

como fatos igualmente históricos e simbólicos, daí a oferta de um outro dispositivo 

teórico." (Souza, 2012)  

Daí segue a proposta de Souza (2012) de a língua ser trabalhada na escansão de 

três níveis: a gramaticalidade, a textualidade e a discursividade. 

No nível da gramaticalidade, exploram-se os recursos gramaticais pertinentes à 

organização do texto como um todo. É neste âmbito que o texto é tecido pelo autor 
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como um campo semântico. Logo, a escolha dos aspectos gramaticais não é aleatória. 

Não é qualquer elemento gramatical no texto que deve ser explorado, mas sim aqueles 

que o autor privilegiou como recursos no momento da construção do texto. Este nível se 

difere do da textualidade porque aqui se explora o conteúdo trabalhado sob a rubrica de 

“gramática tradicional”. 

No nível da textualidade, busca-se explorar as inter-relações desses elementos 

gramaticais no nível da coesão e coerência. Busca-se explorar as relações de sentido 

decorrentes da concatenação dos recursos gramaticais, trabalhando-se, principalmente, o 

texto em sua prospecção e sua concepção como uma estrutura com início, meio e fim. 

Joga-se, aí, com a circularidade do texto, explorando-se, inclusive, a relação com o 

título. Neste nível, também são arroladas, em termos de textualidade (verbal e não-

verbal) o tecido dos diferentes gêneros discursivos. 

No nível da discursividade, exploram-se os efeitos de sentido no âmbito do 

político-ideológico. Quais são os valores de ordem ética, moral, poéticos, metafóricos, 

etc. explorados no texto? Aqui, se trabalharia, de fato, a interpretação do texto, não se 

prevendo, portanto, respostas fechadas. O que parece caminhar contrário ao 

funcionamento do discurso pedagógico. 

Souza (2011), ao tomar como objetivo analisar o enunciado de algumas questões 

discursivas, propostas em concursos de vestibular de diferentes universidades públicas, 

põe em jogo a necessidade de não só se verificar o nível de adequação das referidas 

questões à competência discursiva dos vestibulandos, como também a necessidade – e 

possibilidade – de serem trabalhados os três níveis acima. A autora parte do principio de 

que “ o trabalho com a apreensão do sentido requer um deslocamento fundamental:  não 

se indaga “o que isso quer dizer?”, mas sim “como isso significa para o sujeito?” em 

condições histórica e socialmente determinadas. Com essa direção, o sujeito se vê 

inscrito na língua, se reconhece como interlocutor e produz o conhecimento. A nosso 

ver, é essa a dimensão que falta tanto no processo de ensino/aprendizagem, quanto na 

concepção das questões sobre a língua materna.” (Souza, idem). 

 

2.1.3 Sobre interdiscursividade e intertextualidade 

 

Em análise de discurso, se estabelece que há uma relação entre o já-dito e o que 

se está dizendo que é a que existe entre o Interdiscurso e o intradiscurso, ou, em outras 

palavras, entre a constituição do sentido e a  sua formulação, Courtine (1984, apud 
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Orlandi, 1999)  explicita essa diferença, considerando interdiscurso como a constituição 

representada como um texto vertical, onde estariam alocados todos os dizeres já-ditos e 

esquecidos em uma gama de enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível. E 

teríamos o eixo horizontal – o intradiscurso, que seria o eixo da formulação, isto é, 

aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas.  

Pêcheux (2011, apud Souza, 2013), defende a análise sintática como o algoritmo da 

discursividade, ele parte da questão de como, textualmente, se constrói o sentido. O 

sentido resultaria da junção do núcleo autônomo da sintaxe com a produção discursiva 

do sentido. Para o autor, toda paráfrase sintática consiste em dizer que entre duas 

sequências a variação sintática introduz uma diferença de sentido, diferença que nós 

chamamos de 'espelhamento'. Espelhamento, pois essa diferença de sentido é ínfima, tão 

dificilmente abordável como uma mudança de explicação, entretanto, constantemente 

presente em toda paráfrase sintática. É necessário acrescentar, todavia, que esse 

espelhamento, mesmo que ele esteja presente em toda paráfrase sintática, varia 

conforme as paráfrases consideradas. (Pêcheux, 2011: 169-170). A partir daí enumera 

diversos tipos de paráfrases cuja base seria o tipo de estrutura sintática em jogo nesse 

movimento
1
: 

(1) relação entre duas sequências com conteúdo lexical idêntico, onde a variação seria 

apenas sintática, gramatical. Exemplo: Os romanos destruíram Roma. = A destruição de 

Roma pelos romanos.  

 (2) reagrupamento a partir de estruturas sintáticas fixas, com diferença lexical nula. 

Exemplo: Meu Deus, não é possível!, Quando enunciado a partir de duas posições 

discursivas em conflito. A resposta que completaria o sintagma verbal [ϕ não é possível] 

na posição de sujeito varia de acordo com cada enunciador. 

 (3) reagrupamento a partir de estruturas sintáticas fixas, com diferença lexical máxima. 

Exemplo: Vote sem medo! → Vote com coragem! 

O autor coloca, então, em discussão, em qual nível de variação lexical pode-se 

dizer que duas sequências têm o mesmo sentido ou não, argumentando que, somente no 

âmbito da discursividade, rejeita-se a dicotomia parecido/não parecido e descarta-se a 

“lógica do sentido”. Com o retorno à análise, constata-se a possível relação entre sintaxe 

                                                           
1
 Os exemplos aqui enumerados não constam no texto do Pêcheux ( 2011). 
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e discursividade: a estrutura sintática da análise chomskiana
2
 da frase aparece, de fato, 

como a base dos efeitos paradigmáticos, condicionando a estabilidade da forma lógica 

subjacente. Mas, face a essa estabilidade paradigmática, a produção discursiva se dá, 

simultaneamente, numa projeção sintagmaticamente horizontal, como deriva¸ deixando 

traços na intradiscursividade da sequência textual. Promove-se, assim, um 

deslocamento: o rompimento da lógica sintática dá lugar a uma autonomização de um 

mundo discursivo auto referido.  

Enfim, o que o conceito de discursividade abrange é toda a tessitura do texto, 

entendida, como entrelace da gramaticalidade, da textualidade e da dimensão simbólica 

e ideológica, esta inscrita nos efeitos de sentidos. 

Voltando à Orlandi (idem), é preciso, pois, não confundir o conceito de 

interdiscursividade com o de intertextualidade. A intertextualidade é uma dimensão que 

pressupõe a relação de um texto com outros textos presentes, passados e futuros. Uma 

dimensão inscrita no âmbito do intradiscurso, já que ela se institui no momento da 

formulação. Por isso, é importante um trabalho com a intertextualidade, sobretudo, em 

exames com o ENEM, pois o trabalho entre textos dá condições ao aluno para, a partir 

da interpretação decorrente entre um ou mais textos (incluindo-se aí o próprio 

enunciado da questão), chegar à compreensão e, consequentemente, poder responder as 

questões de forma satisfatória. 

 

2.1.4 Discursividade e Imagem 

 

Como entre as questões escolhidas, estão aquelas que exploram textos não 

verbais, arrolamos, a seguir, reflexões tecidas por (Souza, 2011, dentre vários) sobre a 

relação imagem e discursividade. 

Em termos amplos, o estudo da Imagem passa por duas perspectivas  teóricas: a 

Semiótica e a Iconologia. No caso da Semiótica, toda imagem, para significar, precisa 

ser perpassada ou traduzida, em palavras (Trabalhos com fundamentação em Saussure e 

Pierce). No caso da Iconologia, a imagem significaria sem qualquer apoio na palavra. 

Como interpretar a imagem por uma terceira via? 

                                                           
2
 Pêcheux toma o modelo de sintaxe  em Aspects (Chomsky, 1965) como um possível algoritmo do 

discurso. 
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Em primeiro lugar, é preciso que, pelo viés da AD, o trabalho de interpretação da 

imagem vai pressupor a relação com a cultura, com social, o histórico, com a formação 

social dos sujeitos. Por esse mesmo viés, não se admite que a imagem para significar 

seja traduzida em palavras. Reverte-se a máxima de que “uma imagem vale mais do que 

mil palavras“.  A imagem significa pela sua materialidade específica, isto é, o não 

verbal, e deve ser interpretada pelo olhar. 

Ao se interpretar a imagem pelo olhar – e não através da palavra – apreende-se a sua 

matéria significante em diferentes contextos. O resultado dessa interpretação é a 

produção de outras imagens (outros textos), produzidas pelo espectador a partir do 

caráter de incompletude inerente, eu diria, à linguagem verbal e não-verbal. O caráter de 

incompletude da imagem aporta, dentre outras coisas, a sua recursividade. Quando se 

recorta pelo olhar um dos elementos constitutivos de uma imagem produz-se outra 

imagem, outro texto, sucessivamente de forma plenamente infinita. Movimento 

totalmente inverso ao que ocorre com a linguagem verbal: Quanto mais se segmenta a 

língua, menos ela significa. Daí, não fazer sentido, numa abordagem discursiva, pensar 

a imagem, circunscrita numa moldura, como um todo coerente. Nem tampouco pensá-la 

como um “meio privilegiado das intenções comunicativas” (Vilches, 19). Em ambos os 

casos estar-se-ia propondo, à feição do que se propõe para o texto, uma relação 

biunívoca entre imagem/leitor. E se corroborando o mito da transparência da imagem da 

evidência do sentido icônico. 

A interpretação de uma imagem pode, assim, não ser tão clara, nem imediata, 

porque estará aberta a diferentes interpretações traduzidas pelo olhar. 

 A interpretação do texto não-verbal se efetiva, então, por um efeito de sentidos 

que se institui entre o olhar, a imagem e a possibilidade do recorte (e não 

exclusivamente do segmento), a partir das formações sociais em que se inscrevem tanto 

o sujeito-autor do texto não verbal, quanto o sujeito-espectador. Do ponto de vista 

ideológico, a interpretação da forma material da imagem pode se dar a partir da 

ausência (silenciamento) de elementos próprios da imagem dando lugar aos 

apagamentos de natureza ideológica. Pode se dar também a partir do simbólico, da 

iconicidade. Ler uma imagem, portanto, é diferente de ler a palavra: a imagem significa 

não fala, e vale enquanto imagem que é. Entender a imagem como discurso, por sua 
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vez, é atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico, e não proceder à 

descrição (ou segmentação) dos seus elementos visuais.  

O conjunto de elementos visuais possíveis de recorte - entendidos como 

operadores discursivos - favorece uma rede de associações de imagens, o que dá lugar à 

tessitura do texto não-verbal. A apreensão dessas relações, por sua vez, revela o 

discurso que se instaura pelas imagens, independente da sua relação com qualquer 

palavra. 

O discurso, no caso, deixa antever o trabalho de um sincretismo de imagens (rede 

de associações) de caráter ideológico. Trata-se, então, como já referimos anteriormente, 

da possibilidade de se falar de implícitos no âmbito da imagem. As imagens implícitas 

funcionam como pistas, favorecendo a compreensão das associações de ordem 

simbólica e ideológica (o discurso), ou favorecendo a compreensão da narratividade de 

uma publicidade, filme, etc, sem se ater exclusivamente ao verbal, mas buscando uma 

articulação num plano discursivo não verbal e revelando a tessitura da imagem em sua 

heterogeneidade. 

Falar na concepção da imagem como discurso é recuperar o conceito de 

policromia, formulado em Souza (2011). O conceito de policromia recobre o jogo de 

imagens e cores, no caso, elementos constitutivos da linguagem não-verbal, permitindo, 

assim, caminhar na análise do discurso do não-verbal. O jogo de formas, cores, 

imagens, luz, sombra, etc. nos remete, à semelhança das vozes no texto
3
, a diferentes 

perspectivas instauradas pelo eu na e pela imagem, o que favorece não só a percepção 

dos movimentos no plano do sinestésico, bem como a apreensão de diferentes sentidos 

no plano discursivo-ideológico, quando se tem a possibilidade de se interpretar uma 

imagem através de outra imagem. 

Por isso, a policromia revela também a imagem em sua natureza heterogênea, ou 

melhor, como conjunto de heterogeneidades que, ao possuírem uma co-relação entre si, 

emprestam à imagem a sua identidade. Essa co-relação se faz através de operadores 

discursivos não-verbais: a cor, o detalhe, o ângulo da câmara, um elemento da 

paisagem, luz e sombra, etc. os quais não só trabalham a textualidade da imagem, como 

instauram a produção de outros textos, todos não-verbais. 

                                                           
3
 Souza formula o conceito de policromia por relação ao conceito de polifonia, definido por Ducrot 

(1987) como a constatação de que todo texto traz em si uma pluralidade de vozes. 
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Ao se definir policromia como rede de elementos visuais, implícitos ou 

silenciados, verifica-se que são esses os elementos que possibilitarão as diferentes 

interpretações do texto não-verbal. Com isso, se diz que as imagens não são visíveis, 

tornam-se visíveis a partir da possibilidade de cada um projetar as imagens possíveis, 

que necessariamente, não compõem a estrutura visual do texto não-verbal em si, mas 

que compõem a rede de imagens mostradas, indiciadas, implícitas, metaforizadas ou 

silenciadas. O analista, ao se inscrever pelo viés da policromia, direciona e constrói o 

próprio olhar através dos gestos de interpretação. Os gestos de interpretação são em si 

efeitos metafóricos, deslizamentos de sentido, ordenados pela injunção do dizer. 

 

2.2 Sobre a Linguística Textual 

 

Ao adotarmos pressupostos oriundos da Linguística Textual, é nossa intenção 

destacar de que modo as estruturas linguísticas de construção do texto – sobretudo nos 

aspectos de coerência e coesão - entendidas como estruturas cognitivas, contribuem ao 

trabalho de interpretação de questões do ENEM. É válido lembrar que a organização da 

prova do ENEM, em alguns momentos, se dá numa perspectiva interdisciplinar. Um 

mesmo texto pode ser explorado por diferentes componentes curriculares, além do 

componente Língua Portuguesa. Nesse sentido, achamos ser de grande valia os 

pressupostos da Linguística Textual. 

Para a Linguística Textual, parte-se do pressuposto de que o sujeito interage com 

o texto mobilizando uma série de estratégias de ordem linguística e cognitivo- 

discursiva, fazendo com que o leitor participe de forma ativa da construção do sentido 

(Koch e Elias, 2002). 

 

2.2.1 Sobre a noção de leitura 

 

A noção de leitura decorre da concepção de sujeito, de língua, de texto e de 

sentido que se adote. Esta leitura pode ter o foco no autor, no texto ou na interação 

autor-texto-leitor.  Quando o foco é no autor, cabe ao leitor um papel passivo, quando o 

leitor busca “captar” o pensamento (representação mental) do autor, juntamente com as 

intenções (psicológicas) do produtor. Quando o foco da interpretação é no texto, a 

concepção de língua como estrutura corresponde a de sujeito determinado, específico, 
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escolhido pelo sistema, caracterizado por uma espécie de “não consciência”. O texto é 

visto como simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código utilizado. 

Diferentemente das concepções anteriores, na concepção interacional (dialógica) da 

língua. O foco na interação autor-texto-leitor, os sujeitos são vistos como autores, 

construtores sociais, sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos 

no texto. Nessa perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação textos-

sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade 

interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente 

com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na forma de 

organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do 

evento comunicativo. Há também fatores de compreensão da leitura, estes se referem a 

conhecimento dos elementos lingüísticos (uso de determinadas expressões, léxico 

antigo etc.), esquemas cognitivos, bagagem cultural, circunstância em que o texto foi 

produzido.  

Voltando o foco para nosso projeto, é nossa intenção, a partir dessas noções de 

leitura acima, explicitar qual (ou quais) dessas noções perpassam as questões do ENEM, 

sobretudo tendo em consideração que um mesmo texto serve de base a questões de 

diferentes componentes curriculares. Por outro lado, como o eixo teórico de nosso 

trabalho é a Análise do Discurso, leitura se redefine não como interação texto-aluno, 

mas sim como interação entre sujeitos historicamente determinados. Há um confronto 

entre o que o aluno lê/ interpreta e o que o autor diz. Um confronto que tem na sua 

mediação uma série de fatores: a situação em si, o vestibular, a interpretação trazida por 

quem formulou a questão e a inter relação entre 2 textos: o de base às perguntas e o de 

quem enuncia as perguntas. Logo, o trabalho de leitura na situação do exame é bem 

mais complexo do que a interação texto/leitor. Para a Análise do Discurso, o texto, 

objeto inerte, é apenas mediação. 

 

2.2.2 Coesão e coerência 

 

Um princípio importante da interpretabilidade é a coerência textual. Devemos 

observar que a coesão não é condição necessária nem suficiente da coerência: as marcas 

de coesão estão no texto (tecem o sentido do texto), enquanto a coerência não se 

encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com 
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base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional. 

Para a produção dos sentidos e, portanto, para a construção da coerência, são 

determinantes os dois grandes movimentos responsáveis pela estruturação do texto – 

retrospecção e prospecção -, realizados em grande parte com o auxílio dos recursos 

coesivos. Como, porém, a produção de sentidos depende de elementos desencadeados 

não só pelo texto, mas por todo o seu contexto, a ausência de elementos coesivos não é, 

necessariamente, um obstáculo para essa construção. É o caso dos encadeamentos por 

justaposição e de textos sem marcas coesivas em que o sentido é construído com base 

em elementos sócio-cognitivos e interacionais. 

Temos, segundo Van Dijk e Kintsch (1983, apud Koch, idem), tipos de 

coerência, todos necessários para a coerência global.  

A Coerência Sintática, que diz respeito ao uso adequado das estruturas 

linguísticas (em termos de ordem dos elementos, seleção lexical etc.), bem como dos 

recursos coesivos que facilitam a construção da coerência semântica, como pronomes, 

sintagmas nominais referenciais definidos e indefinidos, conectores etc.  

A Coerência Semântica, que se refere às relações de sentido entre as estruturas – 

palavras ou expressões presentes no texto. Uma exigência para que exista coerência 

semântica é o princípio da não-contradição, ou seja, para que um texto seja 

semanticamente coerente, não deve conter contradição de quaisquer conteúdos, postos 

ou pressupostos.  

  A Coerência Temática, que exige que todos os enunciados de um texto sejam 

relevantes para o tema ou tópico discursivo em desenvolvimento; ou, se não o forem, 

que seja possível ao interlocutor perceber, sem dificuldades, a razão de sua presença no 

texto, por exemplo, no caso de inserções explicativas, avaliativas, retrospectos, 

pequenos excursos etc.  

 A Coerência Estilística, que determina que em cada situação interativa, o 

produtor do texto se utilize da variedade de língua adequada, em termos de léxico, 

estruturas sintáticas etc. Essa é uma exigência do uso formal da língua. Nos usos 

coloquiais, essa exigência cai por terra: cada tipo de situação comunicativa tem seu 

estilo próprio. Daí a metáfora bem conhecida de que não se vai à praia de smoking, nem 

a uma festa a rigor, de biquíni.  

A Coerência Genérica, que diz respeito às exigências do gênero textual, 

determinado pela prática social no interior do qual o texto é produzido, isto é, o 

propósito comunicacional, a forma composicional, o conteúdo temático, o estilo e as 
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condições de produção inerentes a essas práticas. Concluímos, então, que a coerência é, 

na verdade, um princípio de interpretabilidade do discurso para a leitura do texto e a 

construção do sentido. 

 

3  Metodologia: objeto e estratégias de análise 

 

O recorte do nosso objeto se dá com a seleção de questões presentes nas provas 

do ENEM, oito delas presentes na seção Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e duas 

na seção Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

 

3.1 - O que é o ENEM? 

 

O principal objetivo do Enem é avaliar o desempenho do aluno ao término da 

escolaridade básica, para aferir desenvolvimento de competências fundamentais ao 

exercício pleno da cidadania. Desde a sua concepção, porém, o Exame foi pensado 

também como modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos 

cursos profissionalizantes pós-médio e ao ensino superior. Além disso, o Enem tem 

como meta possibilitar a participação em programas governamentais de acesso ao 

ensino superior, como o ProUni, por exemplo, que utiliza os resultados do Exame como 

pré-requisito para a distribuição de bolsas de ensino em instituições privadas de ensino 

superior. 

O Enem busca, ainda, oferecer uma referência para auto-avaliação com vistas a 

auxiliar nas escolhas futuras dos cidadãos, tanto com relação à continuidade dos estudos 

quanto à sua inclusão no mundo do trabalho. A avaliação pode servir como 

complemento do currículo para a seleção de emprego. 

O Ministério da Educação apresentou uma proposta de reformulação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e sua utilização como forma de seleção unificada 

nos processos seletivos das universidades públicas federais. A proposta tem como 

principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de 

ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos 

currículos do ensino médio.  As universidades possuem autonomia e poderão optar 

entre quatro possibilidades de utilização do novo exame como processo seletivo. Como 

fase única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line. Como primeira 
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fase. Combinado com o vestibular da instituição. Como fase única para as vagas 

remanescentes do vestibular.  

Desde o ano de 2009, o Exame Nacional do Ensino médio (ENEM) passou a 

cobrar o conteúdo do ensino médio dividido em quatro áreas do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.  Na área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a prova cobra conhecimento de português, 

literatura, artes, educação física e línguas. Na área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias é cobrado conhecimento de história, sociologia, geografia e filosofia. Na 

área de Matemática e suas Tecnologias é cobrado conhecimento de matemática aplicado 

ao cotidiano. E, por fim, na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, é cobrado 

conhecimento de química, física e biologia. 

3.2 Estratégias de análise  

 

A escolha das questões que vamos enfocar se dá por uma avaliação de vários 

fatores que envolvem a redação dos enunciados (com clareza? ambíguos? confusos?), 

além da forma como é formulado o enunciado da questão e a resposta proposta no 

gabarito oficial.  

Souza (2011), por exemplo, quando analisa algumas questões de vestibular que 

exploram a relação gramática/sentido aponta, sobretudo, a falta de contextualização da 

pergunta, no sentido de não se buscar dar condições ao aluno para respondê-las. Numa 

dessas questões, que explora o texto “Camelôs” de Manuel Bandeira (conferir abaixo), 

além de se solicitar ao aluno que recortasse dois recursos - um de ordem morfológica e 

outro de ordem sintática – na caracterização do complemento do verbo "vender", exige 

conhecimento de aspectos semânticos-discursivos, quando é também solicitado “Como 

esses elementos identificados no item anterior se convertem em recursos expressivos?” 
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Camelôs  

 

Manuel Bandeira 

 

Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 

O que vende balõezinhos de cor 

O macaquinho que trepa no coqueiro 

O cachorrinho que bate com o rabo 

O homenzinho que joga boxe 

A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado 

E as canetinhas tinteiro que jamais escreverão alguma coisa 

Alegria das calçadas 

Uns falam pelos cotovelos 

“ Um cavalheiro chega em casa e diz: „Meu filho, vai buscar um pedaço de banana 

para eu acender um charuto‟. Naturalmente o menino pensará „Papai está malu...‟ 

Outros, coitado, têm a língua atada. 

Todos, porém, sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo de demiurgos de 

inutilidades 

E ensinam no tumulo das ruas os mitos heróicos da meninice 

E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância.  

 

1) Identifique dois recursos predominantes na caracterização dos núcleos do 

complemento do verbo vender, que se encontra no segundo verso do poema de 

Bandeira: um de natureza morfológica e um de natureza sintática. Diga quais são 

esses recursos. 

2) Como esses elementos identificados no item anterior se convertem em recursos 

expressivos? 

 

Como observa Souza (idem), apesar da questão apresentar um certo grau de 

dificuldade, pois o comando na primeira parte da mesma envolve, a um só tempo, o 

domínio de três fatos gramaticais – localizar o complemento do verbo vender, 

identificar aí o núcleo e saber o que é um recurso de natureza morfológica e outros de 

natureza sintática -, a exploração da mesma tem em si um dado expressivo, que é 

trabalhar, como sugere a segunda parte da questão, a relação gramática e sentido. Logo, 
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na questão como um todo, não há apenas a preocupação de se cobrar a gramática pela 

gramática, pois a segunda pergunta indaga sobre a possibilidade de os recursos 

gramaticais serem entendidos também como recursos expressivos. 

Ao se conferir o gabarito proposto: “o uso do sufixo – inho como em 

“balõezinhos” remete ao universo singelo da infância, que se encontra manifesto nos 

“brinquedos de tostão” vendidos pelo camelô. Já o uso reiterado das orações adjetivas 

contribui para a caracterização do movimento dos brinquedos, o qual atrai a atenção dos 

passantes", verifica-se que para responder a segunda parte – a que explora a relação 

gramática/sentido –, o aluno precisa ter um bom domínio de gramática, tal como exige o 

item da primeira questão, o movimento de se trabalhar com a materialidade discursiva 

da língua acaba por se perder. Se o aluno não responde as perguntas sobre gramática, 

certamente, não será bem sucedido na questão de interpretação. Nesse caso, o objetivo 

central da pergunta acaba se configurando, apenas, em torno do conhecimento dos fatos 

de gramática, ficando preterido o trabalho com a Língua como objeto simbólico.  

Enfim, pretendemos analisar as questões do ENEM seguindo em termos gerais 

essa perspectiva descrita acima, para que nosso projeto tenha como alcance oferecer 

evidências para a reformulação do trabalho com a língua.  Seguiremos, também, a 

proposta de Souza (2013), aquela que aponta a necessidade de se trabalhar a língua em 

três níveis de escansão: a gramaticalidade, a textualidade e a discursividade. Sendo esta 

diretriz uma proposta advinda, sobretudo, da concepção de língua, como trabalho 

simbólico, e não como um sistema abstrato de regras, ou de superfície para se apreender 

informações já dadas, sabemos de imediato que, dificilmente, os enunciados analisados 

estão em acordo com essa diretriz. Seria, no caso, buscar a priori uma reposta negativa. 

Assim, a dimensão da nossa análise é verificar até que ponto o trabalho com uma, ou 

mais, dessas escansões se dá de forma clara e objetiva, no sentido de, ao ter que 

assinalar a opção prevista como correta no gabarito, o aluno tenha condições discursivas 

para tal. Ou seja, é preciso que o aluno se veja inscrito como sujeito durante a tarefa a 

executar. 
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4  Questões e Análise 

Nosso trabalho traz a foco 10 questões, divididas em questões sem imagem e 

questões com imagem. Oito dessas questões foram retiradas da seção "Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias" e duas da seção de "Ciências Humanas e suas 

Tecnologias" (no caso, as questões 1 e 2 da prova azul de 2011). 

O critério de escolha dessas questões se deu levando-se em conta a pertinência 

entre os textos escolhidos e o que vinha a ser cobrado nos enunciados das questões. 

Consideramos, aí, se as perguntas eram, de fato, calcadas nos textos em foco, ou se 

resultam de uma interpretação, a nosso ver, equivocada dos referidos textos. 

Nem todas as questões analisadas foram consideradas problemáticas, ou mal 

formuladas. Analisamos algumas questões por considerarmos as mesmas pelo critério 

de bem formuladas. A disposição das questões obedeceu à ordem cronológica dos 

concursos. Todas as questões foram digitalizadas
4
. 

 

4.1 Questões sem imagem 

Começamos nossa análise pelas questões sem imagem, buscando compreender a 

sua formulação pelos três níveis já mencionados: a gramaticalidade, a textualidade e a 

discursividade.  

 

                                                           
4
 A qualidade das digitalizações oferecidas pelo site do ENEM é um tanto precária, por isso ao tornarmos 

a digitalizar não alcançamos um bom resultado. 



27 
 

4.1.1 Questão 1 (Prova AZUL - 2011 / primeiro dia) 

 

 

[ Gabarito letra E] 
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A questão sob análise nos parece uma boa questão devido a alguns fatores. No 

nível da textualidade, o texto base do enunciado apresenta uma série de dados numa 

dimensão lógico-discursiva, sem deixar margens a ambiguidades e sem, no caso do 

recorte textual oferecido, deixar informações implícitas ou subentendidas. Por outro 

lado, o texto da pergunta segue o mesmo padrão de textualidade e discursividade, 

permitindo ao aluno acessar a resposta, a nosso ver, sem dificuldades. É válido ressaltar 

que a pergunta, porém, não explora o conteúdo pelo conteúdo, a partir de um gesto de 

interpretação do tópico explorado no texto base, leva o aluno a outro gesto 

interpretativo. Porém, é interessante ressaltar que a questão é da área de "Ciências 

Humanas e suas Tecnologias" e esta área se propõe a cobrar conhecimentos de história, 

sociologia, geografia e filosofia, no entanto, a questão exige do aluno apenas a 

capacidade interpretativa. 

Em termos teóricos, pode-se recuperar aqui a definição de discursividade 

explorada por Pêcheux em vários de seus trabalhos (cf: 2.1.3). O(s) efeito(s) de 

sentido(s)  - constitutivos da discursividade - se produze(m) numa substituição 

contextual, isto é, por um deslizamento de sentido numa distância entre X e Y, sendo 

esta constitutiva tanto do sentido produzido por X, como por Y. E é nesse jogo de 

deslizamentos que se instituem os movimentos de interpretação. 

Assim, a sequência que serviu de base à pergunta "o vírus libertário começa a se 

espalhar" (X) desliza para "difundir ideias revolucionários que mobilizaram a 

população" (Y), tendo no intervalo entre dois enunciados a sequência discursiva da 

pergunta: "o acesso à internet permitiu aos jovens árabes". 

Observa-se, ainda, que em termos de gramaticalidade, o uso do verbo "permitir", 

que exige um complemento é o caminho chave para a resposta. Enfim, a boa formulação 

textual-discursiva da pergunta dá condições ao aluno de chegar à resposta. 
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4.1.2 Questão 2 ( Prova AZUL - 2011/ primeiro dia) 

 

 

[ Gabarito letra D] 
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O conteúdo da questão parte da diferença entre a ação de reconhecer o que é 

moral e o que é cumprir efetivamente o que é moral. No texto escolhido, a diferença 

entre "reconhecer" e "cumprir" decorre de uma inferência trabalhada no 

desenvolvimento da pergunta. Por outro lado, as opções de resposta resvalam no plano 

da ambiguidade, por isso dependem totalmente da interpretação dessas opções, pois o 

texto base da questão parece pôr em xeque a possibilidade de o brasileiro pôr em prática 

tudo aquilo que ele concebe como "comportamentos éticos e morais", sem se ater a 

definir o que seria um comportamento ético e moral.  

 Considerando-se se o grau de polissemia das opções de resposta, sem nenhum 

argumento que sustente tais interpretações haveria a nosso ver quatro possibilidades de 

resposta, excetuando-se a opção (a). 

 A opção (b), por exemplo, ao dizer que as normas morais "são parâmetros 

idealizados" se assemelha à sequência "criadas pelo homem". Já a sequência "cujo 

cumprimento é destituído de obrigação" se iguala à "concede a si mesmo a lei à qual 

deve se submeter", ou seja, uma vez que o homem concede a si próprio a lei de ter 

obediência, trata-se de uma questão de quando ou o quê deve ser obedecido. 

 Considerações semelhantes podem ser tecidas entre as sequências da letra (c) e a 

da opção correta. Se as normas morais, criadas pelo homem, são amplas demais 

ultrapassando a capacidade do indivíduo em cumpri-las, não deixam de ser parâmetros 

idealizados passíveis de serem obedecidos. 

 Quanto à opção (e), a relação estreita entre normas morais e normas jurídicas cai 

no âmbito da incoerência, mas o que parece grave é que essa incoerência pode levar o 

aluno a assimilar preceitos incorretos e insustentáveis. Ou seja, o problema maior da 

questão em foco está no nível da ambiguidade discursiva, quando se verifica que o 

caráter polissêmico que recobre as opções de resposta reforça afirmativas categóricas, 

investidas aparentemente com valor de verdade. 
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4.1.3  Questão 99 ( Prova AZUL - 2011 / segundo dia) 

   

[ Gabarito letra c] 
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 Nesta questão, há vários problemas no que se refere à apresentação da mesma, à 

redação do enunciado e ao tipo de pergunta complexa sem a oferta de dados de 

textualidade que favoreciam a condução das respostas. 

 Um outro aspecto que não envolve a formulação da questão como um todo, mas 

que merece ser criticado diz respeito à referência bibliográfica do Texto I, indicado 

como "Obra Complexa (Fragmento)". Fragmento de quê? Por que não citar o nome do 

poema "Morte e vida Severina" de João Cabral de Melo Neto. Não se tem aí um 

fragmento da obra completa, mas sim um extrato do poema como um todo. Um exame 

nacional do porte do ENEM não deveria cometer falhas como essas, aliás comuns em 

várias questões na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

 Passemos à análise da questão em si. A pergunta como um todo parte da 

intertextualidade dos dois textos apresentados - o trecho do poema e o trecho da crítica 

literária. 

 O texto acadêmico, de redação complexa, trabalha a referência do rio Capibaribe 

na sequência "emprestara sua voz ao rio (ϕ), deixando a determinação do núcleo 

nominal – “rio” - por conta do uso do artigo definido [o] e a referência catafórica, 

quando na sequência seguinte inter-relaciona o percurso de Severino com o do rio 

Capibaribe. Tem-se, aí, um texto em jargão acadêmico complexo, cuja referência na 

proposta da questão acaba por deslocar o texto poético: a resposta à questão, na verdade, 

se efetua mais por relação à crítica literária e menos por relação ao enunciado da 

pergunta em si. 

 Quanto ao enunciado, embora jogue com a intertextualidade entre o Texto I e o 

Texto II, sua redação é confusa e pouco clara no que está sendo solicitado. É afirmado 

que uma relação entre o texto poético  e o contexto social a que ele faz referência (grifo 

nosso) aponta para um problema social, onde se constata um problema ambíguo de 

remissão com o uso do pronome “ele”, usado, aqui, em sua função dêitica. Este 

pronome se refere ao texto poético, ou ao contexto social? A referência ao problema 

social está no poema, no contexto, ou ainda, "expresso literamente pela pergunta 'Como 

então dizer quem fale / ora a Vossas Senhorias? São três os comandos de referência para 

que o aluno chegue à resposta correta.  
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 Quanto à opção (c), apontada como gabarito, esta seria uma resposta fácil de 

acessar, caso o enunciado não fosse tão confuso em sua textualização, bem como não 

recorresse ao texto acadêmico. Se fosse trabalhada, no caso, a sobreposição da voz do 

personagem, com a voz do narrador, destacando o uso dos versos escritos em 1ª. pessoa 

do singular, não só se estaria lidando com mais clareza, quanto se colocaria em jogo um 

fato de gramática importante para se entender a projeção do narrador com o 

personagem. Não seria necessário, tampouco, recorrer a um texto “erudito”, mecanismo 

usado mais para confundir, do que para ajudar, 
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4.1.4 Questão 104 ( Prova AZUL - 2014 / segundo dia)  

 

[ Gabarito letra D] 
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 A questão acima enfoca os usos da língua a partir de diferentes tipos de texto e 

contexto. A referida questão parte de uma interpretação equivocada do texto de 

referência, de autoria de Sírio Possenti. Filiado à escola francesa de Análise do 

Discurso, Possenti tem na base da sua reflexão alguns pressupostos que fazem parte do 

quadro teórico que adotamos. Assim, tanto a forma como foi redigida a questão, quanto 

a afirmação contida na opção (D), no caso, a opção correta, trazem algumas colocações 

diferentes do que se enuncia no bojo da Análise de Discurso. 

 Comecemos pelo enunciado "Sirio Possenti defende a tese de que não existe um 

único „português correto‟". 

 O recorte feito acima coloca entre aspas apenas a expressão "português correto" 

e referenda a afirmativa da sequência como um todo a Possenti. Comparando esse 

movimento com a referência original recupera-se que o autor afirma que "não existe 

apenas um português correto" (grifo nosso), o que tem um significado bem diferente do 

significado da redação da resposta. Ao se analisar a forma como foi redigido o 

enunciado da questão, podemos observar aí um exemplo de paráfrase sintática, como 

define Pêcheux (Cf: 2.1.3: p. 15), quando se tem um reagrupamento a partir de estrutura 

sintática fixa com diferença lexical máxima. 

Coparando as duas referências tem-se os seguintes deslizamentos: 

"Não existe apenas um português correto"   

  

"Não existe Ø um único português correto" 

Observa-se que o advérbio "apenas" antecedido de negação, como na primeira 

referência, obedece ao seguinte silogismo: se não existe apenas um português correto, 

logo existe mais de um português correto. Com o apagamento de “apenas” na segunda 

sequência, e a asserção negativa de que “não existe um único português correto” leva ao 

seguinte silogismo: se não existe um único português correto, logo existem vários 

registros, todos não corretos, asserção contrária ao que diz o autor citado. 

 Na opção correta (d), também assinalamos outro problema de interpretação do 

texto citado. Um analista do discurso não propõe que o sujeito "sabe" adequar as formas 

da língua a diferentes tipos de contexto. Para a AD, a noção de sujeito se define por sua 
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inserção em determinadas Formações Discursivas, inscritas em todo e qualquer 

enunciado e subsidiadas pelo conjunto de Formações Ideológicas (o imaginário). Ou 

seja, a projeção de si e do outro, em determinadas situações enunciativas. Como diz 

Foucault (1971), o sujeito se define como uma posição vazia no enunciado que 

diferentes indivíduos podem ocupar. Tal posição vazia ao ser ocupada, o sujeito o faz 

por relação com a memória discursiva que funciona, pelo viés do inconsciente, por 

apagamentos: quando dizendo X, apagamos Y, e isso se estende ao uso da língua. 

Quando nos projetamos, por exemplo, como professor, apagamos a imagem de pai. Ou 

quando nos projetamos na posição de advogado, jornalista, médico, já somos 

atravessados por uma dessas Formações Discursivas. Logo, não há qualquer adequação. 

O que se tem é um trabalho histórico da memória (o interdiscurso)  que atravessa os 

sujeitos e os dizeres. 

 Enfim, uma vez que a pergunta traz interpretações equivocadas do texto 

utilizado, o aluno pode acessar apenas a resposta correta por eliminação das demais 

opções, pois nenhuma delas é condizente com o que Possenti discute no trecho em foco. 
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4.1.5 Questão 117 ( Prova AZUL - 2011 / segundo dia) 

 

 

[ Gabarito letra C] 
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 Com relação à questão sobre o trecho do romance O Cortiço, a princípio, esta 

parece ser uma questão fácil. Entretanto, em termos de discursividade, o que aí se 

afirma sobre a música brasileira é também válido para a música portuguesa. 

 A opção (C) – “mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado 

do português”  - merece algumas considerações. Na sequência extraída do romance, o 

fado português entra em foco antes do choro brasileiro. Ou seja, há uma dimensão 

temporal entre se ouvir o fado e, depois, o choro. Na opção (C), é afirmado que a 

música brasileira cala o fado português. Cala quando? O aluno pode pensar em não 

marcar essa opção, porque a relação de tempo não está explícita. Com a execução do 

choro, pode-se não se ter ouvido o fado, já que este é calado. Mas o fado também foi 

ouvido e contaminou brasileiros e portugueses com tristeza, como diz o tópico frasal 

que abre o trecho sob análise. 

 Ainda nesta sequência, é afirmado ter a música brasileira um "poder 

envolvente". O fado também não é um fator envolvente, mesmo que este fator seja de 

tristeza? A nosso ver, a opção correta não é difícil de ser acessada pelo aluno, mas o 

conteúdo assertivo da mesma não se sustenta no viés da discursividade. 

 Por fim, sobre o enunciado da pergunta, afirma-se sobre um "confronto entre 

brasileiros e portugueses" com relação à “permanência do elemento brasileiro”. No 

trecho do romance em destaque, não se tem essa dimensão de confronto: portugueses e 

brasileiros são afetados pela melancolia do fado, e a música brasileira, contagiante, 

muda esse estado de espírito afetando igualmente a todos como o fado afetou, só que 

com outro tipo de sentimento. 

 Em termos teóricos, o que mais uma vez se observa é que os efeitos metafóricos 

são decorrentes de diferentes deslizamentos semânticos. Deslizamentos produzidos 

tanto pelo sujeito-avaliador, quanto pelo sujeito-candidato, ambos determinados por 

condições de produção diferentes, decorrendo daí a possibilidade de erro. 
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4.2 Questões com imagem 

 Um gesto frequente nas provas de concursos em geral está na utilização de 

textos com imagens na formulação de questões. Nosso objetivo, ao selecionar cinco 

desse tipo de questão tem como propósito verificar até que ponto o texto não verbal é 

interpretado em seu principal aspecto - no caso, a visibilidade -, ou se o mesmo serve 

apenas de ilustração, ficando a análise restrita à interpretação do verbal, apagando, por 

sua vez, a extensão dos traços de visibilidade como signos não verbais. 
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4.2.1 Questão 94 (Prova AZUL - 2009 / segundo dia) 

 

[ Gabarito letra A] 
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 A pergunta sob análise traz em seu enunciado como em termos amplos pode-se 

definir música: "Combinação de sons ao longo do tempo". O enunciado se completa 

com quatro imagens de arranjos de grupos musicais diferenciados, sobretudo pelo tipo 

de instrumento empunhado pelos componentes do grupo. 

 A relação entre essas imagens e a definição de música oferecida se faz por um 

deslizamento, a nosso ver equivocado, entre a referência a "escolha" [...] dos 

instrumentos utilizados" (grifo nosso) e a imagem mostrada na figura 1. As opções de 

resposta incluindo-se a opção A, prevista no gabarito como a certa, em termos 

ideológicos, são passíveis de crítica por diversas razões.  

 Em primeiro lugar, trazem afirmativas incorretas, (1) Tom Jobim é o compositor 

mais conhecido de música clássica; (2) os representantes da música europeia são 

Beethoven e Mozart; (3) existem instrumentos acústicos e outros não acústicos? 

 Em segundo lugar, a opção (d) traz um texto totalmente sem sentido, com 

problemas de coerência e, ainda, com erros conceituais, como "as possibilidades de 

combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas "(??). 

 Quanto à opção (a), não há elementos na imagem, no caso, o tipo de 

instrumentos utilizados que garantam que o grupo executa um "chorinho". Esse gênero 

de música não tem a mesma repercussão em todas as cidades brasileiras. Considerando 

que o ENEM é uma prova única em todo o território nacional, o que faz os avaliadores 

pensarem que o choro, bem como os instrumentos usados em sua execução, são 

reconhecidos por todo e qualquer brasileiro. 

 Além disso, tais instrumentos com tal formação de grupo, não são pertinentes 

apenas àqueles músicos que se dedicaram ao choro. No Rio de Janeiro, por exemplo, os 

mesmo instrumentos mostrados na foto tocam "pagode", definido pelos sambistas com o 

samba de fundo de quintal, ou como samba de raiz. 

 Enfim, a pergunta como um todo tem problemas graves no que se refere à 

textualidade, quando, incoerentemente, reduz a definição de música à visibilidade de um 

grupo de músicos com seus instrumentos. Além de problemas em âmbito discursivo-

ideológico quando oferece referências com afirmativas totalmente incorretas. As 

afirmativas de provas de múltiplas escolhas não podem ser, simplesmente, inventadas, 
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beirando ao non-sense. Elas devem ser decorrentes de interpretações não corretas do(s) 

texto(s) oferecidos nos enunciados. 
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4.2.2 Questão 101 ( Prova AZUL - 2009 / segundo dia) 

 

[Gabarito 100 letra E]  [Gabarito 101 Anulado] 
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 O fato que nos chama a atenção na questão agora em foco nos leva, mais uma 

vez, a refletir sobre o uso de imagens em questões de prova,  quando os elementos de 

visibilidade não são levados em consideração.  

 A expressividade dos signos não-verbais são totalmente desprezados, apagados, 

gerando a formulação da questão em torno das palavras e do seu significado. Por que, 

então, usar um texto com recursos visuais?  

 No cartum utilizado, há vários signos que denotam o estado emocional do 

personagem entrevistado quanto ao ato de escrever um livro: a gradação do tamanho das 

letras na primeira resposta; o deslizamento de um semblante sereno para um semblante 

exasperado, para deslizar, no terceiro quadro, para um semblante de desespero causado 

pelo ato infindável da escrita. Em torno deste texto, num primeiro momento, foram 

formuladas duas questões. A  primeira teve  validade, mas a segunda foi anulada sem 

maiores explicações. Quanto à questão válida, desperdiçou-se tempo em propor uma 

questão infundada, quando, na verdade, poderia ter sido explorado todo o alcance dos 

signos não verbais presentes na constituição do texto explorado. Essas considerações 

em conjunto nos fazem retomar Souza (2011), quando denuncia que:  

  "A forma como a imagem é definida, na base de elementos 

 formais e abstratos, retira-lhe o caráter político-ideológico (apagando  a 

relação do sujeito com a linguagem), retira-lhes a dimensão simbólica  que a constitui 

(apagando a relação com o inconsciente) e reduz o seu estatuto a dado, a um objeto 

inerte a ser analisado como um fato sem historicidade e alheia a uma relação de 

subjetividade. Assim como a  palavra, a imagem é um signo ideológico, nos termos de 

Bakhtin, remete-se ao político e deve ser pensada como discurso, e não como um sinal 

inerte no processo de comunicação." 

 É interessante perceber que não somente as palavras "falam" nos quadrinhos da 

questão, mas também as imagens, através dos diferentes tamanhos e formatos. Como se 

disse acima, a imagem é um símbolo ideológico, remetendo-se ao político, assim como 

as palavras, por isso deve ser pensada como discurso.  

 Enfim, em termos gerais, a análise das questões acima vem revelar que a 

exploração de apenas uma, ou duas das dimensões textuais, por si, não garantem nem 

uma boa formulação dos enunciados, nem garantem o sucesso do candidato na 
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consecução da resposta correta. Trabalhar a projeção do texto em sua discursividade, na 

verdade, acaba por referendar o que nos diz Pêcheux quando afirma que a língua é a 

base do processo discursivo, lugar onde se materializam os sentidos. 
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4.2.3  Questão 105 ( Prova AZUL - 2009 / segundo dia) 

 

[Gabarito letra D] 
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 A questão sobre o texto selecionado, no caso um cartum, poderia ter explorado 

dois aspectos desse tipo de gênero: tessitura, onde se joga com o verbal e o não verbal; e 

a discursividade, lugar dos efeitos de sentidos, onde se joga com o político e o 

ideológico. 

 A pergunta sobre o cartum, no entanto, se prendeu a destacar uma das 

características textuais do gênero "quadrinhos", apontando que estes podem trazer 

diálogos entre os personagens de caricaturados.  

 Válido é observar, de imediato, que essa característica apontada nos quadrinhos 

não é inerente apenas a este gênero, além do fato de o gênero do texto em exame não é, 

propriamente, o gênero quadrinhos. Os quadrinhos projetam narrativas com ação, 

personagens, tempo e com início, meio e fim, o que não é o caso dos cartuns, ou 

charges. 

 Consideramos, porém, que o texto selecionado mereceria ser melhor explorado 

se fosse trabalhado seu teor crítico. Aliás, mais uma característica de cartuns e charges. 

Esse efeito de crítica, presente nesses gêneros, resulta, sobretudo no cartum em análise, 

da visualidade de texto presente nos balões. Parece que o cartum aponta para a 

possibilidade de se criar um outro código de linguagem de tal forma cifrado, que 

impediria a comunicação. Esse efeito crítico vem exatamente da visibilidade inscrita na 

fala do terceiro personagem. Essas colocações é que fazem disso um cartum e não uma 

HQ. 

 A proposta da questão, ao descartar a possibilidade de explorar o tipo de crítica 

que aí se encontra, desperdiça a oportunidade de investir num leitor crítico, sobretudo 

quando esse leitor, na maioria jovem, abraça com mais facilidade os movimentos 

linguísticos advindos da era da informática. 
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4.2.4 Questão 96 (Prova AZUL -  2014 / segundo dia)  

 

 

[Gabarito letra B] 
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 A escolha dos textos na questão acima é pertinente ao que se pretende explorar, 

bem como a relação entre a pergunta e as opções de resposta são fáceis de acessar:  a 

relação complementar entre os dois textos. 

 Mais uma vez, consideramos que, devido à pertinência entre textos selecionados, 

deveria ter sido trabalhado com mais profundidade o escopo da intertextualidade.  

 Observa-se que, quanto ao tema, os dois textos se aproximam, pois ambos falam 

de transplante, mas com  relação aos gêneros textuais em questão, estes se diferenciam. 

O texto I é informativo, trazendo dados sobre as realizações dos transplantes de córnea. 

Já o segundo texto é apelativo, usando o imperativo (“seja”) procura convencer o leitor 

a doar órgãos, e não fala somente sobre 'córneas', mas sobre doação de órgãos de forma 

geral. Sendo assim, o Texto II complementa  o texto I, pois se há doações, o número de 

transplante aumenta.  

 A escolha dos dois textos é boa, mas deveria ter sido trabalhada melhor a 

textualidade: texto de jornal e texto de campanha. O texto do jornal noticia sobre o 

aumento de doadores e o outro texto de campanha traz o apelo para que se doe órgãos. 

Em termos de textualidade, há diferenças primordiais entre os dois gêneros. No Texto I, 

predomina a função referencial, quando se põe em foco apenas fatos, sem nenhum 

comentário subjetivo. Já no Texto II, por ser um texto de campanha, assinala-se  a 

função conativa, quando o uso dos verbos no modo imperativo - Seja um doador. Avise 

a família - aliado ao carisma do ator convidado para ser marca da campanha, fazem 

funcionar a linguagem apelativa. Assim, a complementaridade entre os dois se faz, não 

apenas porque têm como foco o mesmo tema, mas sim porque o Texto II resgata o que 

está implícito no Texto I: se aumentou o número de transplantes, é porque houve um 

número significativo de doadores. Logo, o Texto II apela para que sempre haja uma 

paridade entre a necessidade de transplante e a oferta de órgãos. 
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4.2.5 Questão 105 (Prova AZUL 2014 / segundo dia)  

 

[Gabarito letra C] 
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 A questão sobre abuso infantil, além de selecionar um texto adequado ao tema, o 

explora de forma significativa e clara. O enunciado da pergunta, de imediato, chama a 

atenção para a metáfora do pesadelo, no caso, figurado como um monstro assustador. A 

opção correta (C) é clara com relação ao enfoque presente no texto, pertinente em 

termos de discursividade ao seu objetivo - a denúncia - e ao objetivo da pergunta. 

 Trata-se de uma questão bem formulada, mas dado o grau de expressividade do 

texto escolhido, este mereceria, talvez, mais uma questão que explorasse a inter-relação 

do verbal e do não verbal aí presente. Essa inter-relação aponta para duas metáforas em 

jogo: uma no plano verbal, implícita na palavra "pesadelo", porém recuperada pelo 

alerta abaixo da imagem: " denuncie qualquer caso de violência sexual infantil". Outra 

traduzida pela imagem de um monstro com uma enorme boca aberta e com um gesto 

dos braços como se fosse atacar a criança. 

 O que se tem aí em termos de discursividade são dois efeitos de sentido 

sobrepostos. Para a AD, a metáfora não se define nem por comparação, nem por 

analogia, mas sim (como preconiza Lacan) por transferência, que se efetua pelo que 

Pêcheux definiu como deslizamentos de sentido, ou efeito semântico. Um efeito que se 

institui numa distância entre X e Y, sendo que o conteúdo de X, embora lexicalmente 

diferente, vai estar contido em Y. Trata-se de atestar um movimento de paráfrases 

lexicais instituídas por gestos de interpretação a partir de determinadas formações 

discursivas. Se a definição jurídica de pedofilia está equivalente à violência, pergunta-

se: violência para quem? para quem é vítima da pedofilia? ou para o agente da 

pedofilia? Como se vê são duas as formações discursivas em confronto: as palavras 

mudam de sentido quando mudam as formações discursivas. Não há um sentido único, 

pois o que caracteriza a linguagem e os sujeitos é a incompletude do dizer. Ainda a 

observar, os deslizamentos instituem dizeres parafrásicos que se recobrem, em relação 

de homonímia e não em relação de oposição. São formas metafóricas de se significar o 

mesmo fato.  Assim, há um deslizamento de pedofilia para violência sexual infantil, um 

outro deslizamento de violência sexual infantil para pesadelo antes de sono. Chega-se, 

assim, ao efeito de sentido de que, para a criança, a pedofilia é um pesadelo acordado.  

 Um último deslizamento se dá da passagem do verbal para o não verbal: o texto 

sobreposto à imagem do monstro funciona, enfim, como uma metáfora visual, 

complementando o sentido da metáfora verbal.  
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 Todo esse processo de discursividades pode ser entendido por dois conceitos 

trazidos para Análise de Discurso: polifonia e policromia. Souza (2001) elabora o 

conceito de policromia por extensão por extensão ao conceito de polifonia definido por 

Ducrot (1987). No âmbito polifônico, tem-se no bojo da palavra a projeção dos 

implícitos: no caso do texto da questão acima, a palavra "pesadelo" significa por relação 

implícita ao texto de alerta abaixo: violência infantil. No âmbito visual, tem-se o 

trabalho da policromia, definido como “o jogo de imagens e cores, no caso, elementos 

constitutivos da linguagem não verbal, permitindo, assim, caminhar na análise do 

discurso do não verbal. O jogo de formas, cores, imagens, luz, sombra, etc. nos remete, 

à semelhança das vozes no texto, a diferentes perspectivas instauradas pelo eu na e pela 

imagem, o que favorece não só a percepção dos movimentos no plano do sinestésico, 

bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-ideológico, quando se 

tem a possibilidade de se interpretar uma imagem através de outra”. ( Souza, idem). Eis, 

aí, um exemplo de uma boa questão que poderia ser melhorada ao explorar a metáfora 

em termos verbais e não verbais.  
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5  Conclusão 

 O olhar crítico sobre a dezena de questões que buscamos analisar parece 

oferecer um viés significativo sobre o que é o ENEM, sobretudo em termos de 

parâmetro para que se dê a passagem do ensino médio ao curso universitário. Não 

esquecendo também de que é um exame nacional, ou seja, uma única prova é aplicada 

para todo o Brasil como parâmetro unificado de avaliação. 

 Entre as dez questões escolhidas, duas foram consideradas bem formuladas na 

exploração dos três níveis que constituem a tessitura do texto em seu todo: a 

gramaticalidade, a textualidade e a discursividade. Níveis cujo entrelaçamento não 

deixam de lado a gramática, o escopo de coesão e coerência e a dimensão político-

ideológica. As questões “boas” são justamente as que evidenciaram a exploração desses 

três níveis, como a questão de número 1 (prova azul/1º. dia)  na área de Ciências 

Humanas E Suas Tecnologias e a questão de número 105 (prova azul/2º. dia) na área de 

Linguagens, Códigos E Suas Tecnologias. São questões cuja resposta não se dá por 

adivinhação, nem pelo conteúdo formal que se aprende de cor. Ao contrário, são 

questões cuja formulação se dá por deslizamentos de sentido entre os textos oferecidos 

para reflexão e o próprio enunciado da pergunta, devendo o candidato operar um gesto 

de interpretação no vão desses deslizamentos até acessar a resposta certa. Há um 

caminho constituído por vários gestos de interpretação. 

 O que assoma como preocupante, porém, é o fato de apenas vinte por cento das 

questões trabalhadas se basearem em critérios pertinentes na exploração dos dizeres e 

dos saberes historicamente determinados. Preocupante, também,  é o nível de questões 

que não só estão mal formuladas, mas que trazem erros de conteúdo, ou se arvoram em 

investidas inusitadas, como a de se “ouvir” o tipo de música que está sendo executada a 

partir de fotos de grupos portando instrumentos musicais (!?). 

 A esse respeito, cremos que deveria haver um sujeito-mediador que avaliasse as 

questões, este mediador examinaria as questões que já foram selecionadas pelas equipes 

de suas respectivas disciplinas, a partir daí ofereceria uma avaliação final no sentido de 

vetar as questões que apresentassem problemas quanto à clareza da redação dos 

enunciados e das opções de resposta. Com a figura do mediador, possivelmente, estaria 

minimizado o tipo de desnível entre o que se espera de um instrumento como ENEM e 

o que é o ENEM, de fato.  
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Quando se medem os índices de escolaridade do país, se coloca em xeque a Escola, os 

alunos e a precariedade do ensino. Mas quem elabora o ENEM não são também aqueles 

que ensinam? Cremos que são os instrumentos de avaliação e os parâmetros dessa 

avaliação é que precisam ser avaliados com pertinência de critérios. Afinal, pelo que 

mostramos, há uma relação de espelho entre aqueles que formam os professores e os 

que são formados. 
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