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RESUMO
MOURA, Mateus Rodrigues de Moura. Comunicação em prosa moderna: um estudo sobre
parágrafo e argumentação. 102 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
Os manuais de redação de língua portuguesa são um símbolo das aulas de português de várias
gerações, influenciados por renovações no discurso acadêmico e pedagógico, além de ser
adaptado a diversos programas oficiais. Tais obras são importantes fontes de recuperação da
memória linguístico-discursiva e, como vetor de língua e valores, um importante fator político,
devido à circulação de posicionamentos ideológicos. O objetivo desta dissertação é analisar as
formas de apresentação do parágrafo e da argumentação, em Comunicação em prosa moderna:
aprenda a escrever, aprendendo a pensar (GARCIA, 2010 [1967]), publicado no período da
ditadura militar. Entre as décadas de 1960 e 1970, a concepção teórica subjacente a atividades
e propostas de redação era compreender a língua como código de modo a permitir a
comunicação, sem ruídos, da mensagem desejada. Esse manual abriu muitas perspectivas
linguísticas do final do século XX, de modo que tomamos como ponto de partida alguns
conceitos linguísticos. Assim, para analisar essa obra, utilizamos alguns conceitos da Teoria
dialógica do discurso, como enunciado concreto (BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2017),
heterodiscurso (BAKHTIN, 2015; VOLÓCHINOV, 2017; 2019a) e, também, princípios da
retórica (FERREIRA, 2010), com a finalidade de analisar os conceitos de parágrafo e
argumentação na obra de Othon Garcia. A relação entre os enunciados e o trabalho realizado
na materialidade linguística é o foco do nosso trabalho. Para tanto, os objetivos específicos são:
(i) descrever e analisar a construção composicional e os textos-moldura de forma a identificar
permanências e mudanças nas décadas de 1960 e 1970; (ii) reconhecer como o heterodiscurso
é apresentado nas seções em análise; e (iii) compreender e interpretar os conceitos de parágrafo
e argumentação empregados nas propostas do manual, a fim de identificar as diferentes fontes
e orientações teórico-metodológicas que a eles estão subjacentes. Em Comunicação em prosa
moderna, o autor parte da distinção entre dissertação e argumentação, uma vez que a primeira
tem por função expor e/ou explanar ideias e a segunda persuadir ou influenciar o leitor. Essa
definição de argumentação tem sua origem na retórica clássica e, nela, predomina-se o teor de
contraposição, com finalidade de ensinar o aluno a convencer e a persuadir o interlocutor. Nos
capítulos Como desenvolver o parágrafo e Argumentação, os conceitos de parágrafo e de
argumentação são abordados a partir de exemplos retirados de fragmentos de textos da
literatura, da sociologia, filosofia e de explicações, que enfatizam a escrita do estudante no nível
dos aspectos formais e, também, propondo posicionamentos nas produções do texto
argumentativo. A singularidade constitutiva dessa obra caracteriza-se pela inter-relação de
valorações ideológicas, como a abordagem linguística inovadora à época. Muito da obra marca
as permanências tradicionais do ensino da língua e da argumentação, mantendo-se publicada
por mais de 50 anos, e que permanece sendo referência presente em muitos concursos públicos
para professores de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Argumentação; manual de redação; heterodiscurso; Comunicação em prosa
moderna.

ABSTRACT
MOURA, Mateus Rodrigues de Moura. Comunicação em prosa moderna: a study about
paragraph and argumentation. 102 p. Dissertation (MA). Faculty of Philosophy, Letters and
Human Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2021.
Portuguese writing manuals are a symbol of Portuguese classes for several generations,
influenced by renewals in academic and pedagogical discourse, in addition to being adapted to
various official programs. Such works are important sources of linguistic-discursive memory
recovery and, as a vector of language and values, an important political factor, due to the
circulation of ideological positions. The objective of this dissertation is to analyze the forms of
paragraph presentation and argumentation in Communication in modern prose: learn to write,
learning to think (GARCIA, 2010 [1967]), published during the military dictatorship. Between
the 1960s and 1970s, the theoretical conception underlying writing activities and proposals was
to understand language as a code in order to allow the communication of the desired message
without noise. This manual opened up many linguistic perspectives of the late twentieth
century, so we took some linguistic concepts as a starting point. Thus, to analyze this work, we
use some concepts from the Dialogical Theory of Discourse, such as concrete utterance
(BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2017), heterodiscourse (BAKHTIN, 2015;
VOLÓCHINOV, 2017; 2019a) and principles of rhetoric (FERREIRA, 2010), with the purpose
of analyzing the concepts of paragraph and argumentation in the work of Othon Garcia. The
relationship between utterances and the work carried out in linguistic materiality is the focus of
our work. Therefore, the specific objectives are: (i) to describe and analyze the compositional
construction and frame-texts in order to identify permanencies and changes in the 1960s and
1970s; (ii) recognize how heterodiscourse is presented in the sections under analysis; and (iii)
understand and interpret the concepts of paragraph and argument used in the manual's
proposals, in order to identify the different sources and theoretical-methodological orientations
that underlie them. In Communication in modern prose, the author starts from the distinction
between dissertation and argumentation, since the first has the function to expose and/or explain
ideas and the second to persuade or influence the reader. This definition of argumentation has
its origins in classical rhetoric and, in it, the content of opposition is predominant, with the
purpose of teaching the student to convince and persuade the interlocutor. In the chapters How
to develop the paragraph and Argumentation, the concepts of paragraph and argumentation are
approached from examples taken from fragments of texts from literature, sociology, philosophy
and explanations, which emphasize student writing at the level of formal aspects and proposing
positions in the productions of the argumentative text. The constitutive singularity of this work
is characterized by the interrelation of ideological valuations, such as the innovative linguistic
approach at the time. Much of the work marks the traditional permanence of language teaching
and argumentation, having been published for more than 50 years, and which remains a present
reference in many public examinations for Portuguese Language teachers.
Keywords: Argumentation; writing manual; heterodiscourse; Comunicação em prosa moderna.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a partir, principalmente, do período de redemocratização iniciado em meados
do século XX, as aulas de Língua Portuguesa passaram a ser entendidas como a agência que
poderia promover a transformação social, e o ensino de Redação, um caminho, devido ao seu
caráter interacional que deve convidar o aluno a assumir posicionamentos e refletir sobre ideias
e opiniões. Nesse contexto socioeducacional, para Bonini (2002), desenvolveram-se, em
síntese, três vertentes teóricas destinadas ao ensino da produção de Redação, a saber: a
comunicativa, a textual psicolinguística e a interacionista.
Tendo como foco as produções das décadas de 1960 e 1970, a teoria textual
comunicativa foi a mais predominante à época e que melhor caracteriza as produções didáticas
então em voga. Conforme assevera Bonino (2002) acerca desta vertente, o produtor não deve
ser compreendido mais como um assimilador de regras, mas sim, como aquele que necessita
desenvolver uma capacidade técnica referente a produções de textos, fundamental para que ele
seja um comunicador. Passa a ser o ponto norteador o desenvolvimento de conhecimentos e
técnicas metalinguísticos referentes aos mecanismos que formam a Redação, como a coesão, a
coerência e a intencionalidade.
As etapas de desenvolvimento da Redação são, nesse sentido, as seguintes: (i) escolha
de tema; (ii) levantamento de ideias sobre o tema; (iii) aplicação de esquema textual; (iv)
elaboração de rascunho; (v) correção do professor; (vi) reescrita do texto – voltam-se para o
modo como o texto se organiza para produzir um conteúdo pertinente. A intervenção do
professor, nesse processo, é conducionista, ou seja, busca-se uma ação sobre o processo de
escrita do aluno (BARBEIRO; PEREIRA, 2007, p. 7-11).
Passando para uma perspectiva dos documentos oficiais, na Lei 5.692 de 1971
(BRASIL, 1971a), determinava-se que ao ensino de língua materna devia ser focado como
instrumento de comunicação, sob forte influência da Teoria da Comunicação do estruturalista
Roman Jakobson. Os objetivos, dessa forma, eram de desenvolver o aluno como emissor e
receptor de mensagens que usa e entende a língua como um código. Para o Conselho Federal
de Educação, por sua vez, buscava-se propor políticas educacionais em que evidenciavam a
busca pela universalização da educação básica e a concepção de Educação como resgate da
dívida social com as minorias.
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Diante dessa importante abertura para novas discussões teórico-metodológicas no fim
da década de 1960 e meados dos anos de 1970, nesta dissertação, serão investigadas as formas
de apresentação dos conceitos de parágrafo e de argumentação na obra Comunicação em prosa
moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pesar, de Othon Moacyr Garcia (2010 [1967]). Para
Campos (2018), que investiga o ensino da dissertação e da argumentação em um manual
didático publicado no fim da década de 1980, Redação escolar: criatividade (MESERANI,
1989), mesmo com a mudança nos objetos de ensino de redação ao longo do tempo, as aulas
de redação mantiveram-se ―exigindo dos alunos uma escrita de textos para defenderem o
ponto de vista de um outro desconhecido, redigindo ideias que não lhes pertenciam (CAMPOS,
2018, p. 106). Se a dificuldade em ensinar o desenvolvimento do parágrafo e/ou da
argumentação não foi solucionada com a mudança dos objetos de ensino, ao longo de décadas,
é importante (re)discutir os conceitos de língua/linguagem e dos próprias metodologias
utilizadas no ensino.
O projeto cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) ― Argumentação, ensino memória: por uma teoria dialógica da
linguagem‖, do qual essa dissertação faz parte, coordenado pela Profª. Drª. Maria Inês Batista
Campos Noel Ribeiro, congrega discentes de graduação, mestrandos e doutorandos, e tem como
escopo de investigação a argumentação, sobretudo, referente às questões de dissertação escolar,
problemas de redações de vestibular e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ao longo
do tempo – do Segundo Império à atualidade.
Nesse conjunto de pesquisas, a proposta deste trabalho se dá em três frente, a saber: (i)
descrever e analisar a construção composicional e os textos-moldura de forma a identificar
permanências e mudanças nas décadas de 1960 e 1970; (ii) reconhecer como o heterodiscurso
é apresentado nas seções em análise; e (iii) compreender e interpretar os conceitos de parágrafo
e argumentação empregados nas propostas do manual, a fim de identificar as diferentes fontes
e orientações teórico-metodológicas que a eles estão subjacentes. Ressalta-se a importância não
apenas de estudos linguístico-discursivos para a compreensão da forma de apresentação de
objetos de ensino em manuais de redação, como também, a importância da construção de uma
memória do ensino e da argumentação no Brasil.
Esta dissertação se divide em quatro capítulos. No primeiro, Orientações linguísticas
para o ensino de Redação nas décadas de 1960 e 1970, são abordadas as concepções da
Linguística estruturalista – relativamente nova entre as décadas em análise – e sua influência
no ensino de Língua Portuguesa como língua materna e em produções textuais. Nessa
abordagem, busca-se também refletir sobre os aspectos característicos dessa perspectiva
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linguística predominante em meados do século XX, no Brasil, em sua inter-relação com a
prática pedagógica no ensino de redação.
. No segundo capítulo, A perspectiva bakhtiniana no ensino de Redação, são
reconstruídos os fios teóricos com os quais se desenvolve o presente estudo: a teoria
bakhtiniana, sobretudo, nos conceitos de enunciado concreto, heterodiscurso e emolduragem;
além de concepções em relação ao campo da Argumentação. No terceiro, Itinerários teóricometodológicos da prática de Redação, serão apresentados a constituição do corpus, os critérios
e as categorias de análise. Para tanto, será imprescindível o uso da abordagem dialógica da
linguagem, pois permite uma análise do manual de redação, considerando-o na sua forma de
composição e estilo.
Por fim, no último capítulo, Das orientações lógico-retóricas ao ensino da
argumentação, serão discutidas e analisadas as orientações lógicas e retóricas no planejamento
do texto argumentativo presentes nos capítulos “O parágrafo” (Terceira parte – 3. Par. – capítulo
1) e “A argumentação” (Sétima parte – 7. Pl. – capítulo 4). O propósito é identificar como a
argumentação é apresentada ao aluno, partindo do conceito de “parágrafo-padrão”, o qual é
tido, por Garcia, como foco central para o desenvolvimento do texto.

14

CAPÍTULO 1

ORIENTAÇÕES LINGUÍSTICAS PARA O ENSINO DE REDAÇÃO NAS DÉCADAS
DE 1960 E 1970

As práticas de produção textual fazem parte da vida social de todo indivíduo que se
encontra imerso em um meio cultural, no qual a escrita configura-se como uma das importantes
formas de interação entre sujeitos. Produzir um texto é, nesse sentido, uma atividade social
complexa que pressupõe um autor atento tanto às exigências e finalidades comunicativas de um
determinado ambiente, como aos propósitos necessários ao contexto histórico e sociocultural
em que está inserido. Pressupõe um autor capaz de realizar diversas ações e projeções de cunho
textual e discursivo, antes e durante a elaboração textual.
Partindo dessas considerações iniciais, o objetivo central deste capítulo é abordar as
concepções da Linguística estruturalista – relativamente nova entre as décadas de 1960 e 1970
– e sua influência no ensino de Língua Portuguesa como língua materna e em produções
textuais. Nessa abordagem, busca-se também refletir sobre os aspectos característicos dessa
perspectiva linguística predominante em meados do século XX, no Brasil, em sua inter-relação
com a prática pedagógica no ensino de redação.
Para compreender a relação Linguística-Ensino e sua influência sobre a ensino de
Redação, é importante compreender as mudanças e permanências desse ensino no âmbito
constitucional e político brasileiro. Com tal objetivo e compreendendo a influência existente de
documentos constitucionais sobre a educação, vamos retomar os aspectos teóricometodológicos dos documentos oficiais e componentes curriculares das décadas em análise, a
saber: o Parecer 853, do Conselho Federal de Educação (CFE), de 12 de novembro de 1971; o
Decreto Federal nº. 79.298, de 24 de fevereiro de 1977; e o documento institucional da
Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus O ensino de língua portuguesa e literatura brasileira no
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2º grau: sugestões metodológicas, publicado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em
1981 que teve a coordenação da professora Dr.ª Magda Becker Soares. Apesar do guia ser
formulado no início da década de 1980, foi amparado no parecer 853, de 1971, e pela Lei n.º
5988, de 1973.
Nesta dissertação, busca-se colocar os documentos oficiais em diálogo, nunca
encerrados em si mesmos, mas sim, em transformações constantes, os quais, possivelmente,
podem exercer certa influência até nos dias atuais. Segundo Soares (2001), o crescimento em
uma perspectiva analítica e histórica da educação e do ensino, que é um dos focos deste capítulo,
parece

(...) característico de momentos em que o presente é criticado e até rejeitado,
e busca-se o passado na tentativa de encontrar explicação e compreensão para
esse presente que se revela insatisfatório. (...) uma crise epistemológica nos
processos de escolarização das áreas de conhecimento vem provocando a
busca da história desses processos, com o objetivo de melhor compreender o
presente e, assim, redefini-lo. (SOARES, 2001, p. 214)

A importância dos documentos oficiais a serem trabalhados nesta dissertação se dá não
apenas pelos seus contextos de produção de sentido e de circulação, mas também pela
possiblidade de se identificar as distintas visões, concepções e ideologias que atingem alunos,
professores e seus diversos contextos cotidianos. Pareceres e decretos deixam marcas, formam
e influenciam ativamente instituições educacionais e indivíduos em tais meios. Em síntese,
entende-se que esse estudo sobre documentos oficiais acerca da educação é relevante para o
entendimento da forma como se deu a recepção da Linguística e a diversidade teóricometodológica nas práticas escolares de ensino de produção de redação, ao longo dos anos de
1960 e 1970 em análise no Brasil – e que ecoam até hoje.
Conforme Iório (2007, p. 56-57), somente nos anos de 1940 houve uma das
movimentações governamentais em torno da legislação educacional, a partir das discussões
para a formulação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). Antes
desse marco, não havia uma sistematização legal da educação, tampouco, um foco no ensino
da língua materna. Assim, parte-se desse cenário para caracterizar as primeiras reflexões sobre
o ensino do português.
Mattoso Câmara Júnior foi o pioneiro e a principal referência dos primeiros estudos da
linguística no Brasil, e muito influenciou as pesquisas e concepções sobre o ensino de Língua
Portuguesa. No ensaio “Erros de Escolares como Sintomas de Tendências do Português do Rio
de Janeiro” (1957), ele afirmava que vários erros de escrita e na fala dos alunos eram, na
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verdade, inovações que a linguagem oral perpassava na época. Também recomendava
considerar a situação linguística como um pano de fundo ao invés de acusar os estudantes de
incapazes de dominarem a Língua Portuguesa.
Essa perspectiva acerca da linguagem cotidiana, inovadora nos anos 1950, estava
embasada na recém-introduzida Linguística, permitindo uma interpretação diferente do ensino
de português no Brasil, a partir da “democratização de ensino” implementada já naquela década,
permitindo, dessa forma, o ingresso de discentes das classes populares, uma vez que,
tradicionalmente, a educação nacional era fortemente elitizada.
É possível notar que existem dois processos ativos sobre o meio educacional e que são
perceptíveis até os dias atuais:
1. Quantidade cada vez maior de alunos das classes populares em todos os níveis de
ensino;
2. Difusão de ideias linguísticas sobre o ensino de Língua Portuguesa.

Nas próximas seções, o foco é tratar dos dois processos identificados por Ilari (2009),
uma vez que caracterizam tanto as mudanças sociais e educacionais perpassadas em solo
nacional, como a recepção e difusão de teorias linguísticas no meio acadêmico e do ensino.

1.1

Anos de 1960 e 1970: as mudanças no sistema educacional e sua influência sobre a
produção textual

No início da década de 1960, o Brasil teve marcos importantes com o desenvolvimento
urbano e industrial, uma vez que o governo federal buscava um modelo desenvolvimentista ao
setor da economia. Por causa disso, era preciso qualificar a mão de obra e preparar a população
para outros papéis para além do viés rural, que, historicamente, caracterizava grande parte da
sociedade brasileira. Tais fatores favoreceram o país tanto no aspecto econômico, como no
social, fazendo com que o ensino também se expandisse.
Segundo Pietri (2010), há considerável aumento populacional durante este período
histórico, com mudanças sociais e culturais, que exigiam reformulações na composição da
educação e em seu acesso. Houve, então, uma expansão do número de alunos e de um perfil
consequentemente diversificado, fazendo com que as instituições de ensino demandassem
muito mais docentes, o que trouxe à carreira de professores um novo desafio: adequar-se à nova
realidade e ao novo modelo escolar.
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No início dos anos 1960, a disciplina de Língua Portuguesa foi alterada de forma
substancial, a partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 4.024 de 1961 durante o governo de
João Goulart. Alguns fatores, sinalizados por Soares (2004, p. 167) e Lima e Silva Júnior
(2016), são essenciais nessa mudança, a saber, a) democratização da escola, a partir da
duplicação da quantidade de estudantes proveniente das camadas populares no Ensino Primário
e, no Ensino Médio, o triplo da quantidade; b) a possibilidade de o Estado subvencionar a
iniciativa privada em serviços educacionais; e c) o conteúdo ensinado nos livros e em aula ter
o foco na gramática articulada ao texto.
Houve também várias mudanças nos campos sociais, econômicos e políticos, e a
educação também sofreu modificações, sendo uma das principais a obrigatoriedade do ensino
público por meio da primeira LDB nacional. Com essa democratização da educação, houve,
consequentemente, maior acesso da classe popular, mas, também, fez-se necessária a
formulação de: a. Metodologias de ensino e aprendizagem e b. Alterações em teorias e
conhecimentos científicos em diversas áreas do conhecimento.
Referente às metodologias, travava-se um conflito: de um lado, uma abordagem
tradicionalista, centrada no docente; do outro, uma abordagem comportamentalista, enfatizando
a influência do meio sobre o indivíduo. Este ponto é notável no Artigo 1º da LDB de 1961, a
saber:

Art. 1º A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por fim:

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão,
do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a
comunidade;
b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem;
c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional;
d) o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua
participação na obra do bem comum;
e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos
recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as
possibilidades e vencer as dificuldades do meio;
f) a preservação e expansão do patrimônio cultural;
g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção
filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos
de classe ou de raça. (BRASIL, 1961 – grifo próprio)
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Quanto às teorias linguístico-gramaticais, houve certas alterações e novos estudos, pois,
por haver maior heterogeneidade na escola, com a democratização desta, os professores
necessitavam de novos métodos, novas teorias e adequações à realidade variante.
(...) os manuais didáticos passam a incluir exercícios – de vocabulário, de
interpretação, de redação, de gramática. Já não se remete ao professor, como
anteriormente, a responsabilidade e a tarefa de formular exercícios e propor
questões: o autor do livro didático assume ele mesmo essa responsabilidade e
essa tarefa, que os próprios professores passam a esperar dele. (SOARES,
2004, p. 167).

Os manuais didáticos eram marcados, assim, pelo estudo de tais componentes
curriculares – vocabulário, interpretação textual, redação e gramática – mas, em especial, pela
gramática normativa. Manteve-se, portanto, “um ensino homogêneo e abstrato e um desprezo
pela heterogeneidade de discursos e falares” (CAMPOS, 2018, p. 103). Essa abordagem devese muito ao abandono da longa tradição jesuítica de ensino do português, em que se consistia
de ensino da Retórica e da Poética, disciplinas importantes, na época, com vistas ao
desenvolvimento argumentativo e reflexivo dos alunos. Tal vazio, conforme Soares (2004, p.
168), só voltou a ser preenchido por meio de teorias modernas de leitura e produção textual
subsequentes empregadas nos livros didáticos e no ensino da língua materna.
Assim, o investimento que o docente realizava era voltado na realização de análises
sintáticas e morfológicas e de frases isoladas, associado, em geral, à leitura de textos literários
canônicos da literatura brasileira e portuguesa. Tal metodologia era tida como necessária e
suficiente, à época, para a capacitação da escrita dos estudantes. Percebe-se, aqui, uma
dedicação em maior grau na escrita correta, compreendida como “escrita que primava pela
observância das regras da gramática normativa e da ortografia.” (MARCUSCHI, 2010, p. 66).
Já na produção de redação, priorizava-se até meados da década de 1960, por meio da
produção frases e pequenos textos, uma pseudo liberdade de expressão, a qual Razzini (2000,
p. 47) caracteriza como uma novidade nesse período, ou seja, o estímulo à criatividade e à
própria escrita do aluno. No entanto, há de se pontuar que não havia uma interlocução
necessária entre o fazer, a escrita em si e seu contexto socio-histórico.
As aulas direcionadas ao ensino da Língua Portuguesa dedicavam, em níveis variáveis,
parte relevante de seu tempo voltada para questões de escrita correta, compreendida como uma
produção focada na observância das regras da gramática normativa e da ortografia. Assim, o
investimento pedagógico em análises sintática e morfológica das palavras e de frases isoladas,
associado à leitura de textos literários clássicos – em um primeiro momento, de textos advindos
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da esfera midiática; e, em segundo momento, de escritos da literatura infanto-juvenil; bem
como, em um terceiro momento, de produções do próprio autor do livro e/ou manual didático
–, era tido como pertinente e suficiente à capacitação dos discentes para as variadas vertentes
da produção de redações.
Afinal, nos anos de 1960, os textos eram vistos em uma perspectiva de agrupamentos
de palavras e frases, e, para a realização da elaboração textual, necessitava-se que os alunos
aprendessem a escrever e a “juntar frases”, gramaticalmente, corretas. Nesse viés, assim como
assevera Marcuschi,

(...) pode-se considerar que as composições não tomam a escrita como um
processo de interlocução, pois, além das indicações sobre o que escrever
aparecerem de modo descontextualizado, não são estabelecidos para o aluno
nem o objetivo da atividade, nem o leitor presumido, nem o espaço em que o
texto irá circular. (MARCUSCHI, 2010, p. 69)

Percebe-se, também, uma alta valorização da gramática normativa como objeto de
ensino, centralizada em seu aspecto descritivo, havendo, nesse ponto, o desprezo à
heterogeneidade discursiva e a valorização dos aspectos hegemônicos e abstratos na escrita.
Assim, a “redação escolar” foi introduzida nessa época, por meio de textos que estimulavam a
escrita, a partir de diversos temas, sem outros parâmetros estabelecidos. Segundo Bunzen
(2006, p. 144), “continuamos não encontrando um espaço dedicado ao ensino da escrita, pois o
texto era tomado como objeto de uso, mas não de ensino-aprendizagem”.
Durante tal periodicidade, a redação em sala de aula era solicitada na forma de uma
“composição livre” ou de “trechos narrativos”. Para Razzini,

(...) com o objetivo de ensinar a escrever através da apreciação de modelos
escolhidos pelo professor nas antologias adotadas oficialmente, os exercícios
de composição iam dos mais elementares, do primeiro ano (“reprodução e
imitação de pequenos trechos”); passando pelas “breves descrições, narrações
e cartas” do segundo ao quarto ano; da “redação livre” do quinto ano, e
culminando com a “composição de lavra própria” e discursos de improviso no
sexto ano. (RAZZINI, 2000, p. 76)

A partir de um parco conjunto de informações, o aluno era incitado a escrever um texto
de acordo com as regularidades gramaticais, utilizando “a imaginação” e desenvolvendo sua
produção de “modo original”, sem que docente e aluno soubessem, precisamente, o que isso,
de fato, significava e/ou se caracterizava.
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Conforme Meserani (1995, p. 12), nestes anos, “redação não era ‘matéria dada’, embora
fosse pedida pelos professores. Pelo menos a composição livre. O professor de Português dava
um tema fora do programa, um limite de trinta linhas e aguardava que o texto do aluno
acontecesse”.
Muito se deve ao contexto político da época, do avanço da comunicação em massa, dos
desenvolvimentos tecnológicos e da perspectiva otimista da indústria nacional (e,
consequentemente, da economia brasileira), fatores que influenciaram a população a
valorizarem a capacidade individual de ser comunicador de maneira clara, fluente e lógica em
situações cotidianas, em detrimento ao conhecimento propedêutico.
A partir desse desenvolvimento, no que tange à produção de redação, novamente,
permanece um conflito em tal componente escolar:

Ao mesmo tempo em que era chamada a estimular o aluno a expressar suas
ideias de modo criativo, em atividades denominadas “redação”, “redação
livre” e “redação criativa”, era pressionada a cercear a liberdade do aprendiz
na emissão de posições sobre o status quo (MARCUSCHI, 2010, p. 71).

Em síntese, constata-se que, durante os anos de 1960, não havia envolvimento de
questões linguísticas nas obras didáticas, mas sim, um foco maior na abordagem gramatical da
língua. Nota-se, também, a procura das instituições de ensino por obras que facilitavam a
preparação de aulas aos docentes, o que corrobora o dito por Soares (1996), quanto à
necessidade de o livro didático facilitar, mas também moldar o fazer docente.
Os anos de 1970 caracterizam-se, por sua vez, pela significativa ampliação do acesso da
população brasileira à escolarização formal pública. Com ela, ocorreu também uma mudança
no perfil de discentes, constituído, de forma geral, por crianças advindas das classes menos
favorecidas. Devido a isso, segundo Marcuschi (2010, p. 70), a convivência e o conhecimentocomum do aluno acerca de textos literários do cânone clássico, até então tidos como elementos
e aspectos “comuns”, deixaram de ser um pressuposto para o professor e para a instituição
escolar.
A Lei 5692 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (doravante LDB) de 1971
(BRASIL, 1971a) e o Parecer nº 853 (BRASIL, 1971b, p. 177) estabeleceram a disciplina
“Comunicação e Expressão” como a responsável pelo ensino da língua materna, denominação
que acabou tornando-se título para diversas obras didáticas direcionadas ao ensino de Língua
Portuguesa. Trocou-se, assim, como explicita Razzini (2000, p. 14), o “(...) ‘bem falar e bem
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escrever’ dos textos literários ‘antológicos’ por uma profusão de textos de origens diversas que
transmitissem a eficácia da comunicação e a compreensão da ‘Cultura Brasileira’”.
A LDB de 1971 (BRASIL, 1971a), em síntese, anunciava, como objetivo, alcançar, de
fato, todos os setores sociais, a fim de reverter o quadro de analfabetismo que se aproximava
dos 26% da população com mais de (15) quinze anos. Outro objetivo da lei, então em vigor, era
elevar o potencial humano do mercado de trabalho, uma vez que os focos do Ensino de 1º e 2º
Graus eram voltados para quatro aspectos centrais: a autorrealização, qualificação e preparação
para o trabalho e o exercício cidadania de forma consciente.
Em decorrência de tal proposta de ensino mais voltada para o mercado de trabalho e
para as tecnologias mais recentes, há, também, uma mudança no processo de ensinoaprendizagem: a língua passou a ser considerada um instrumento para o desenvolvimento
nacional e, em específico, para o desenvolvimento da comunicação. Devido a essa mudança
pretendida, a denominação da disciplina também foi alterada, tornando-se, agora,
“Comunicação e Expressão” nas séries iniciais do 1º Grau, “Comunicação em Língua
Portuguesa”, nas séries finais do 1º Grau, e “Língua Portuguesa e Literatura”, no 2º Grau.
Assim como se assevera no Parecer, o objetivo essencial da disciplina de Língua
Portuguesa como “Comunicação e Expressão”, seria
(...) o “cultivo de linguagens que ensejem ao aluno o contato coerente com os
seus semelhantes (comunicação) e a manifestação harmônica de sua
personalidade, nos aspectos físico, psíquico e espiritual” (expressão), sem
deixar de ressaltar a importância da Língua Portuguesa “como expressão da
cultura brasileira” (BRASIL, 1971b, p. 177).

Nesse âmbito, insere-se também a produção de redação, ou assim estabelecido pelo
documento institucional, “escrita”. Ela é definida como um mecanismo e um instrumento de
comunicação de dupla perspectiva: tanto para transmissão, como para compressão de ideias,
destacando-se, neste ponto, a oralidade da língua, devido principalmente à importância dada e
à grande influência exercida pelos novos recursos audiovisuais.

A Língua Portuguesa, portanto, será encarada como o instrumento por
excelência de comunicação no duplo sentido de transmissão e compreensão
de ideias, fatos e sentimentos e sob a dupla forma oral e gráfica, o que vale
dizer: leitura, escrita e comunicação oral. Nesta última encontra-se um dos
elementos mais evidentes de conexão entre a Língua e os Estudos Sociais,
encarados como um mecanismo de integração do educando ao meio. Também
não se há de esquecer, neste particular, a importância cada vez maior que
assume nos diais atuais a linguagem falada, ao impacto dos meios de
comunicação “audiovisual”, a ponto de que, se já não vivemos numa cultura
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predominantemente oral, pelo menos as duas vias tendem a equilibrar-se.
(BRASIL, 1971b, p. 178).

Não apenas a mudança educacional-ideológica fez com que o ensino fosse pautado pelo
uso da língua, como também, tal alteração motivou a ênfase aos meios eletrônicos de
comunicação, sobretudo, da Teoria da Comunicação. Nesse viés, privilegiou-se o texto das
práticas sociais (história em quadrinhos, jornal, revista, publicidade), o texto não-verbal e a
linguagem oral no ensino de redação.
De uma maneira geral, buscava-se compreender e manter no viés dessa nova perspectiva
de ensino que

(...) em toda comunicação deve existir alguém, chamado emissor, que
transmita uma informação ou mensagem. Também deve existir alguém,
chamado receptor, que a receba e a entenda. Quem fala e escreve é o emissor;
quem ouve ou lê é o receptor. Mensagem é aquilo que se comunica através
das palavras de nossa língua ou através de outros sinais. (MESQUITA; LIMA,
1978, p. 27).

A concepção subjacente às atividades e às propostas de redação nesta época é a de língua
como um código que, caso seja utilizado de forma lógica e clara pelo seu emissor, irá
comunicar, sem ruídos, a mensagem desejada. Há, nesse sentido, um modelo, ou melhor, um
padrão de texto a ser obedecido, uma técnica de redação a ser aplicada. Segui-los, de forma
técnica, garante, em tese, a uniformidade e a clareza da mensagem e, dessa forma, sua
decodificação pelo receptor.
Assim, o que se pretendia conseguir com tal metodologia pedagógica era a formação de
um aluno capaz de se expressar com eficiência via mensagens padronizadas, dirigidas para
quaisquer pessoas e, ao mesmo tempo, para ninguém em específico. É nesse período que se
consolidam os chamados “gêneros escolares”, intitulados dissertação, narração e descrição, que
já se faziam presentes, de forma mais simples, em salas de aula nas épocas anteriores.
Nesse período, é possível notar que o ensino de língua materna foi muito influenciado e
embasado na Teoria da Comunicação, proposta por Roman Jakobson e, Linguística e
comunicação (2008 [1975]). O linguista russo formulou e expôs as noções de “funções da
linguagem”, as quais se tornaram presentes em documentos oficiais dos anos de 1970 e em
quase todos os livros e manuais didáticos por várias décadas (CAMPOS; LEITE, 2019;
BUNZEN, 2011). Desse modo, o ensino da escrita tornou-se um desafio pedagógico.
Nesse meio repleto de mudanças no ensino de língua, o Decreto Federal nº. 79.298, de
24 de fevereiro de 1977, estabelecia normas acerca da redação de vestibular nas universidades,
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a saber: “(...) inclusão obrigatória de prova ou questão de redação em língua portuguesa”
(BRASIL, 1977, s. p.). Por meio dessa institucionalização do exame, os manuais didáticos de
redação foram surgindo cada vez mais, focados no ensino médio e, posteriormente, nos
vestibulares. Com esse Decreto, consoante Soares, dentro do ensino da produção textual,

Os objetivos passam a ser pragmáticos e utilitários: trata-se de desenvolver e
aperfeiçoar os comportamentos do aluno como emissor e recebedor de
mensagens, através da utilização e compreensão de códigos diversos – verbais
e não verbais. [...] Já não se trata mais de estudo sobre a língua ou de estudo
da língua, mas de desenvolvimento do uso da língua (SOARES, 2004, p.169).

Bunzen também assevera que “as escolas começaram a dar mais ênfase ao ensino de
redação – que sempre estava mesmo em terceiro plano – e introduziram uma ‘nova disciplina’
na grade curricular do EM (técnicas de redação) com o objetivo de ensinar os alunos a fazer
redações” (2006, p. 146). Portanto, a partir de tais asserções, entende-se que o ensino de redação
voltou-se para os exames elaborados por vestibulares. Já as aulas específicas de redação e os
manuais didáticos possuíam, como principal objetivo, o ensino da dissertação, já vez que os
discentes, além de apresentarem grandes dificuldades na escrita, também se deparariam com tal
tipologia textual nos exames subsequentes.
Na seção seguinte, trataremos das principais perspectivas linguísticas em voga a partir
dos anos de 1960 no ensino de Redação.

1.2

Orientações linguísticas e metodologia do ensino

Até o início dos anos de 1960, os filólogos e gramáticos eram os únicos profissionais
encarregados pelos estudos linguísticos no Brasil. A origem da Filologia remete à Renascença
e ao Humanismo, a partir de estudos das literaturas grega e latina para compreender as
produções literárias da Antiguidade Clássica e recuperar suas formas originais. Por meio desse
trabalho sobre a época clássica e sua linguagem, realizado por filósofos e poetas, foi possível
reunir um grande arcabouço teórico sobre conhecimentos históricos e linguísticos.
Como a perspectiva clássica da Filologia, existe também tal ciência voltada para o
Português, a qual possibilita, por meio de informações históricas e análises exaustivas,
interpretar documentos escritos em Portugal, a partir do século XII. Cursos renomados de Letras
nacionais tinham as disciplinas de Filologia como pontos centrais, em que os graduandos
voltavam-se para textos medievais e trovadorescos. Contudo, ao término do curso, ao se
depararem em salas de aula como professores de secundários, enfrentavam problemáticas bem
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menos doutas, em teoria, como o ensino a alunos que eram mal alfabetizados em leitura, por
exemplo.
A Gramática, por sua vez, era, historicamente, uma disciplina normativa – isto é, dizia
como se expressar corretamente – e, também, era tida como uma disciplina menos importante
em comparação à Retórica desde a Grécia clássica. Isso se deu por ser a Retórica cabível numa
realidade em que o sucesso individual dependia da capacidade de expressão e de convencer
interlocutores.
Ainda nesta década – 1960 – as universidades com mais prestígio evitavam, em geral,
ensinar a Gramática normativa, pois, segundo a concepção em voga, sendo esta um “conjunto
de receitas para a expressão correta”, os alunos ingressantes deveriam, em teoria, se
expressarem de tal forma desde o colegial. Nesse contexto inicial, a Gramática ainda era central
nos estudos e praticava-se, costumeiramente, a análise sintática.
Em 1957, houve a aprovação da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) e muitos
compêndios voltados para a Gramática, que se baseavam nela, foram publicados. Sob essa
Nomenclatura, o estudo da gramática consistia na leitura dos capítulos de tais livros, com
“regras”, listas de exemplos descontextualizados e de outras listas sobre exceções. Tal
metodologia também era feita para o ensino da acentuação gráfica e para a ortografia. A análise
sintática, inclusive, era feita a partir de exemplificações descontextualizadas, mas também
prestava-se de análises a partir de textos, em geral, de cunho literário – como os de Camões ou
de Padre Antônio Vieira – a partir das “famosas inversões da ordem direta” de ternos e orações.
Nos níveis de Ensino Médio e Superior, a escola era vista como uma instituição apenas
para pessoas que conheciam e praticavam a norma culta da língua. Nesse sentido, as variedades
e variações linguísticas não prestigiadas eram ignoradas ou, no máximo, utilizadas somente
para a definição de uma pronúncia “padrão”.
Tal questão sobre a pronúncia da língua, isto é, acerca da ortoépia e prosódia, antes da
introdução da Linguística, era muito debatida em congressos – o primeiro em 1936, organizado
por Mário de Andrade e Manuel Bandeira, e o segundo, em 1957, com destaque para Antônio
Houaiss. Conforme Ilari (2009), tais iniciativas e incentivo a debates, hoje muito questionáveis,
embasavam-se em três premissas: 1. A língua nacional deveria ser uniforme; 2. O uso
linguístico seria determinado por superiores; e 3. Os especialistas eram tratados como aqueles
que definiriam o “certo” e o “errado”, o “nobre” e o “vulgar”. Assim, além da repercussão,
esses congressos buscavam uma maneira de unificar a língua em vários meios sociais e
mecanismos de comunicação, para, no fim, também adotarem tal variação “única” nas escolas.
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Sendo uma disciplina obrigatória em cursos de Letras no início de 1960, a Linguística
passou a permitir uma difusão de novas perspectivas sobre a língua e a linguagem no Brasil. A
vertente estrutural foi, devido às circunstâncias históricas do momento, uma das primeiras
linhas teóricas apresentadas, destacando, como sua tarefa central, o estudo da estrutura da língua
a partir de comportamentos linguísticos observáveis.
Para os estudiosos dessa linha teórica, a língua é considerada uma abstração, ou seja,
um conhecimento compartilhado entre falantes de um mesmo meio social; um tipo de código
que permite aos falantes estabelecer um processo comunicativo entre si. Sempre há uma
estrutura linguística a ser revelada tanto em línguas de grande prestígio, como para as faladas
em sociedades primitivas, por exemplo, que são muitas das vezes tidas como “incultas” ou
“vulgares” à época.
Passando tais conceitos e pensamentos ao contexto brasileiro, reconheceu-se que a
suposta uniformidade da língua era, na verdade, uma decisão arbitrária e, no fundo,
preconceituosa, uma vez que, nos vários espaços sociais, conviviam, no sentido estrutural,
várias “línguas” dentro do “português brasileiro”. Nesse sentido, a Língua Portuguesa do Brasil
não se resumia àquela trabalhada pelos grandes escritores ou usada, formalmente, em
documentos oficiais; ela, nessa concepção, abrangia também dialetos, gírias e distintas
variedades a partir da estratificação social do país.
No Estruturalismo, nenhuma dessas variedades mencionadas é tratada como “erro”, pois
não há espaço para tal perspectiva dentro de uma ciência que descreve o comportamento
linguístico observável. Desse modo, nenhuma destas é “menos nobre” ou então “menos digna”
de estudo em comparação a outras – como a variedade padrão. Tal pensamento contrariava
totalmente a perspectiva normativa predominante da época e, nesse sentido, tornava a
Linguística estrutural aquela que descreveria as regularidades possíveis de serem observadas
nas diversas variedades do português. Assim, deixa-se de lado a ideia de só apontar variedades
“corretas” e/ou “erradas”, para voltar-se à ideia inicialmente posta por Mattoso Câmara (2004
[1957]): “o que é discriminado como erro, ou desvio, pode ser simplesmente uma diferença
percebida entre os diferentes sistemas linguísticos que convivem no mesmo país”.
Nesse novo clima, a documentação cuidadosa da realidade linguística brasileira tornouse prioridade para vários pesquisadores da dialetologia, resultando na formulação de atlas
linguísticos regionais, a partir do pioneirismo de Nélson Rossi (1963), com o Atlas Prévio dos
Falares Baianos. Cresceu o interesse em línguas minoritárias, como as indígenas, as advindas
de escravos africanos e as de imigrantes europeus e asiáticos.
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Tal preocupação em documentar fez nascer um dos mais famosos projetos nesta linha:
o Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta (NURC), que teve seu início em 1969, e foi
proposto como uma extensão do Proyecto de Estudio Coordinado de la Norma Lingüística
Culta de las Principales Cidades de Iberoamérica y de la Península Ibérica, de que
participavam países de língua espanhola da América Latina. Centrado no levantamento de
gravações de voz de pessoas das cinco capitais brasileiras que, na época, contavam com mais
de um milhão de habitantes (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belo Horizonte),
esse projeto resultou na confirmação da hipótese central dos pesquisadores, isto é, ‘ninguém
fala conforme as recomendações gramaticais’.
Posteriormente, nos anos de 1980, Ataliba de Castilho iniciou um outro grande projeto:
o Projeto da Gramática do Português Falado. O objetivo central dele foi a formulação de uma
gramática de referência, principalmente para pessoas comuns (as não-especialistas)
interessadas em conhecer e entender como se dá, de fato, a língua falada no país. Tal gramática,
focada na linguagem oral, possui bases nos usos linguísticos documentados pelo NURC e é
rigorosamente descritiva, o que faz com que se rompa com uma tradição de séculos das
gramáticas focadas na escrita e no que deveria ser “correto”.
Para Ilari (2009), a “velha prática do ensino gramatical” foi o principal componente de
ensino criticado nesse contexto criado pela recepção à Linguística. Com os projetos e as
concepções acima trabalhados, percebeu-se que lidamos, no nosso dia a dia, não com sentenças
isoladas, mas sim, com textos, o que as gramáticas têm pouco a dizer e descrevem apenas uma
língua que, na realidade, não existe.
De início, havia uma forte resistência às novas ideias entre os professores de Língua
Portuguesa, já que o ensino da gramática ocupava grande parte do ensino de língua materna.
Atualmente, além do ambiente escolar, a mídia também entrou neste ambiente de discussão,
compreendendo e defendendo a chamada “casuística gramatical”, mesmo com a compreensão
dos docentes de que ensinar português está muito além da gramática. A contribuição da
Linguística, apesar disso, foi fundamental para mostrar possíveis ângulos da língua para além
da correção.
Com o passar dos anos, além de haver a difusão de ideias e concepções linguísticas
estruturais nas universidades brasileiras, também houve o aprofundamento de objetos de
pesquisa cada vez mais complexos pelos estudiosos e, nesse sentido, a recepção de diversas
outras teorias linguísticas.
Pode-se dizer que os linguistas passaram – no estudo – do fonema para o morfema,
depois para a sentença no texto e, finalmente, se depararam com problemáticas
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interdisciplinares: as relações linguísticas com a sociedade trouxeram o enfoque para o campo
da Sociolinguística; os valores ideológicos vinculados à produção textual em um meio social
remeteram à Análise do Discurso; o estudo da aquisição e dos distúrbios de linguagem abarcou
vários ramos da Psicolinguística; e a análise linguística em sociedades primitivas permitiu o
desenvolvimento da Etnolinguística e da Linguística Indígena em solo brasileiro.
É notável a mudança de orientações teóricas ao longo do tempo. Os primeiros linguistas,
embasados no crivo estruturalista, tinham como referências centrais Ferdinand de Saussure,
com a noção de língua como sistema, e Roman Jakobson, a partir de trabalhos que vão desde a
Fonologia e a Gramática, até a aquisição de linguagem.
O Funcionalismo torna-se o próximo momento a ser explorado – lembrando,
novamente, que tais períodos podem, muitas vezes, coexistirem. Segundo Ilari (2009), diferente
das concepções iniciais sobre o funcionalismo ora através da perspectiva francesa de André
Martinet, ora pelas doutrinas da Escola de Praga – difundidas, no Brasil, pelo linguista Mattoso
Câmara Jr., o viés usado por ele vai de encontro aos trabalhos do holandês Simon Dik e dos
americanos Ronald Langacker e Talmy Givón.
Essa abordagem distinta se justifica por tais estudiosos tanto se desenvolverem à
margem dos estudos gerativistas, como, às vezes, opondo-se a eles. Essa oposição se dá,
geralmente, pela característica de que os gerativistas consideram um número limitado de
fenômenos sintáticos e, assim, deixam de lado outras áreas relevantes de investigação, como
competência de interação verbal e suas significações, por exemplo. Isto posto, o funcionalismo
apresenta dois objetivos centrais: 1. A descrição abrangente de uma língua; não havendo
exclusão de quaisquer aspectos verbais; e 2. Dissertação sobre as características formais da
língua por meio de funções. Essas vertentes remetem à Escola Linguística de Praga e aos
estudos do inglês M. A. K. Halliday. Para este último, a linguagem realiza três metafunções:
ideacional, interpessoal e textual.
Conforme sintetizam Arnt e Catto (2010),

A partir da perspectiva ideacional, a linguagem constrói a experiência humana
(HALLIDAY, 2004, p. 29), por exemplo, ao identificar a situação do texto em
relação ao assunto abordado. Já na metafunção interpessoal, a linguagem
estabelece relações entre os participantes da interação, por exemplo, ao
analisar o texto a partir dessa perspectiva, podemos reconhecer relações de
poder. O significado textual, por sua vez, organiza a mensagem em termos de
Tema e Rema, e, a partir destas categorias, podemos identificar, por exemplo,
o que estaria proeminente em um texto considerando o que está em foco.
(ARNT; CATTO, 2010)
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Outro conceito essencial na teoria funcionalista é o da escolha lexical. Nela, o sujeito
constrói enunciados escolhendo, de maneira simultânea, conjuntos de alternativos que o sistema
linguístico possui. Desse modo, é notável a relevância dada à função do falante e às
características dos enunciados produzidos por ele, dando ênfase, assim, a estudos envolvendo
tanto a própria textualidade como o estilo.
Outra teoria importante no escopo do âmbito brasileiro é a Gramaticalização, cujo cerne
se encontra nos estudos funcionalistas. Seu objetivo central é estudar

(...) a criação de construções gramaticais a partir de palavras e expressões que,
originalmente, se aplicavam a objetos ou situações do mundo, e funcionavam
como itens “lexicais”. (...) Nem tudo na língua são palavras em via de
gramaticalização, mas essa teoria conseguiu chamar a atenção para o fato de
que, numa língua, há sempre palavras que estão numa espécie de área de
ninguém, entre duas classes. (ILARI, 2009, s.p.)

A língua, nessa perspectiva linguística, é um sistema instável e não há sentido exigir
uma regularidade absoluta, fazendo com que as análises sobre ela sejam diferentes e mais
abrangentes, não forçando, de maneira superficial, apenas classificações.
A Linguística é uma ciência de teor teórico e descritivo, desse modo, sua função inicial
não é produzir metodologias de ensino, contudo, para muitos docentes de língua materna,
entendê-la a fundo é importante. As ideias linguísticas, até então elaboradas em um viés teórico
– até meados de 1970, tiveram uma grande repercussão sobre a maioria das práticas
pedagógicas com foco na linguagem. Isso ocorreu por meio da assimilação de conceitos e
concepções em um contexto de sala de aula.
Em um segundo momento, a reflexão em que se centrava a relação entre linguagem e
pedagogia passou a ser através da Linguística Aplicada, cujo foco inicial era a aplicação, em
contexto pedagógico, de concepções e ideias da Linguística teórica, mas que, com o tempo e o
seu próprio desenvolvimento de problemáticas e conceitos, tornou-se uma área de estudo
própria, tratando de várias esferas sociais em que a linguagem tem o papel central.
Retomando as críticas que as concepções linguísticas suscitaram à Gramática e ao seu
ensino – prática essa caracterizada como um componente curricular “nobre” tanto nos anos
ginasiais, como colegiais –, outras práticas pedagógicas passaram por mudanças e
reformulações conceituais profundas, desde seu aspecto teórico – de estudo científico – até
mesmo às diretrizes oficias – como em subsídios curriculares e sugestões metodológicas
governamentais, foram elas: a leitura e, principalmente, a produção textual.
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“Produção textual”, conforme conceitua Ilari, é a denominação mais comum que se dá
ao tradicional exercício da redação escolar, mas que também abrange tipologias textuais e
gêneros discursivos diversos e possibilita um trabalho conjunto entre aluno e professor. Essa
ideia sugere que há muitas outras possibilidades em matéria de texto, em comparação ao “velho
exercício da redação escolar”.
Nesse viés, a Linguística textual traz um conjunto de questões referentes à coesão,
coerência, interação e aos gêneros, cujo arcabouço teórico possibilitar um fato relativamente
óbvio, mas que algumas tradições escolares tornaram difíceis de se identificar: em um ambiente
escolar, a produção de um texto é bem diferente de se trabalhar apenas com sentenças. O texto
é uma unidade linguística com unidade própria e, mesmo com a não utilização de norma padrão
da língua, várias pessoas – em geral mais humildes – sabem enunciar e construir textos eficazes
e claros.
Esta compreensão traz consequências importantes sobre a forma de “avaliação” de um
texto, pois permite considerar equivocado o método de avaliação mais arraigado em instituições
de ensino, cujo objetivo está “em ‘corrigir’ e dar nota à redação pela quantidade de erros de
gramática e de ortografia, ao mesmo tempo que se desconsideram suas características
propriamente textuais (coesão, coerência), mas isso não é tudo”.
As pessoas, em seu cotidiano, produzem textos (em geral, orais) inseridos em uma
situação específica, com objetivos concretos e estratégias adequadas. Já na escola, a “inserção
do real” é muito complexa, levando em consideração a dificuldade em reproduzir uma
autenticidade tal qual ou semelhante aos textos do dia a dia. Também não se deve chegar a outro
extremo, isto é, do artificialismo de alguns temas e assuntos para redações.
Os linguistas atentos à linguagem como interação, por fim, descobriram que todo texto
real é sempre um modelo de interlocução e/ou resposta, ou seja, enunciamos, em grande parte
das vezes, reagindo a outro enunciado concreto. Essa inovadora concepção levou à valorização
de uma prática de alguns docentes recorriam, de maneira espontânea, em produções textuais: a
preparação de redações a partir de discussões ou pesquisas sobre um tema em análise. Esse
modelo, posteriormente, é retomado até mesmo em exames vestibulares, nos quais o redigir se
dá apenas após o candidato ler uma “coletânea de textos” para ser “apto” a tal.
Na sequência, o pesquisador brasileiro trabalha com outros elementos relacionados ao
ensino, como a alfabetização e a leitura. Contudo, tais objetos não são pertinentes à
contextualização, aqui, proposta.
Ilari (2009, s.p.), ao retomar a relevância do trinômio das atividades básicas do ensino
de língua materna: a alfabetização, a leitura e a produção textual, destaca a relevância das
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contribuições que a linguística trouxe nos anos em análise, como também na atualidade. Assim,
é possível confirmar um caráter benefício na parceria entre a Linguística e o ensino.
Tal parceria destacada foi histórica e lentamente construída e, por parte da Linguística,
passou por algumas etapas, a saber: nos anos de 1970, aqueles que se preocupavam com o
ensino da língua, interessavam-se em apresentar conceitos científicos mais pertinentes à prática
docente, por meio de uma linguagem mais acessível. Destaca-se, nesse sentido, a produção
intitulada Subsídios para a aplicação dos guias curriculares de língua portuguesa, da
Secretaria da Educação de São Paulo (CASTILHO, 1978).
Na década de 1980, os trabalhos científicos são voltados, em geral, para a apresentação
e discussão sobre a necessidade de se usar os mesmos métodos descobertos na Linguística para
a sala de aula, isto é, de tornar o texto o centro do ensino da língua. Assim, buscava-se repensar
e, também, reformular as práticas vigentes por meio das concepções e estudos da ciência da
linguagem. Uma produção importante, nesse viés, foi O Texto na Aula (GERALDI, 1984) - um
livro que não só orientava docentes sobre como ministrar suas aulas de português, mas também
foi um estandarte de novas práticas pedagógicas, que, até hoje, é uma importante referência.
No final dos anos 1980 e no início da década de 1990, formulam-se também concepções
de ensino interligadas às de linguagem. Mas há também a verticalização dos estudos, isto é, o
interesse por vários outros aspectos linguísticos para além do trinômio do ensino, como: o uso
da linguagem oral em contexto pedagógico, relações entre a fala e a escrita, além de suas
possíveis retextualizações, o estudo das propriedades de um texto considerado bom –
referenciação, coesão e coerência – , trabalho com tipologias textuais e gêneros específicos –
dentre eles, narrativa, dissertação, notícias de jornal, etc. -, entre outros exemplos. Entretanto,
como a temporalidade ultrapassa e muito as décadas em análise, permaneceremos nesta breve
retomada acerca de tais décadas.
Outra relação importante estabelecida entre as duas esferas – o da linguística e o da
pedagogia – foi o envolvimento prático das ideias científicas com o cotidiano do ensino: mesmo
não havendo constância na participação de linguistas em treinamentos e estágios de educadores
em formação, ao término dos anos 1970 e início de 1980, importantes projetos foram elaborados
por grandes linguistas, tendo destaque, neste aspecto, Wanderley Geraldi e suas produções
inovadoras que se espalharam pelo Brasil; outros estudiosos produziram livros e manuais
didáticos que se diferenciavam nas bibliografias em voga (como José Luiz Fiorin e Francisco
Savioli, Ana Luíza Marcondes Garcia, entre outros); e também outros ainda, como Sírio
Possenti e Maria Bernadete Abaurre, que contribuíram para uma inovação em avaliações de
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alcance nacional que influenciaram na composição, inclusive, do atual e conhecido Exame
Nacional de Ensino Médio (ENEM).
Todas essas contribuições e inovações feitas em meados e ao término do século XX,
criaram condições para que a Linguística, lentamente, tivesse seu direto à voz na elaboração
de metodologias de ensino, chegando, nos dias atuais, à elaboração de Parâmetros Curriculares
Nacionais, documento que, hoje, tem a função de orientar o ensino da Língua Portuguesa em
escala nacional, constituindo, assim, uma das mais importantes referências às instituições de
ensino e, principalmente, aos docentes em atividade.
Toda a discussão apresentada leva em consideração que, atualmente, a Linguística já
não precisa justificar sua presença e seus benefícios para ser agente do ensino, isto é, uma base
significativa para o fazer docente. Além disso, desde sua recepção em meados do século XX,
as teorias linguísticas sempre buscaram difundir a realidade linguística heterogênea do país,
além de promover, junto ao ensino – ao longo das décadas – valores sociais aos educandos.
Assim,

Os estudos sobre a formação do português do Brasil mostram que nossa língua
sempre esteve cindida entre uma norma lusitanizante e uma norma tipicamente
brasileira, e que dessa duplicidade do passado deriva o enorme hiato que hoje
separa o português escrito das pessoas letradas e o português efetivamente
usado pelo povo (ILARI, 2009, s. p.)

A Linguística, nesse contexto, busca valorizar o uso real da língua em que parte da
linguagem oral dos próprios discentes para a aprendizagem, de fato, da norma culta. Ainda
segundo linguista brasileiro, a mídia, contudo, tem trabalhado, de maneira contrária, a esta
perspectiva, uma vez que estigmatiza as formas coloquiais. Com tais posições díspares, “no
fogo cruzado entre as duas posições, está o professor de português, que, honestamente
interessado em proporcionar o melhor a seus alunos, por vezes se vê tendo que escolher entre
uma ou outra linha de conduta.” (ILARI, 2009, s. p.).
Desde a década de 1960, momento em que os estudos linguísticos espalhavam-se nos
contextos culturais e acadêmicos brasileiros, buscava-se ir contra as práticas pedagógicas
vigentes, contudo, não havia muita troca ou medidas para melhoria. Mas ao longo das décadas
posteriores, com todos os estudos feitos, projetos construídos e com a recepção de inúmeras
teorias da linguagem no país, foi possível não apenas conhecer a realidade nacional, sua
diversidade e história, como também, realizar debates muito mais complexos e claros sobre as
atitudes a serem tomadas dentro do ensino de língua e, principalmente, da redação.
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Ao difundir as ideias linguísticas em voga sobre o ensino de Redação, pode-se sintetizar
a dinâmica historicidade desta ciência como disciplina:
1.

A linguística criou a figura do pesquisador profissional nessa área – o linguista. A
ele são conferidas tarefas que, antes, eram voltadas para os filólogos e gramáticos;

2.

Tal ciência da linguagem ampliou debates entre várias orientações teóricas da
linguística, possibilitando pensar a língua e o seu estudo de várias outras maneiras.
Esse cenário favoreceu a expansão de estudos e na recepção de várias outras
perspectivas ainda nem estudadas no país;

3.

A linguística, por fim, foi o suporte para compreender e assimilar diversas teorias
sobre o fenômeno linguístico: cognição; interação; ações pedagógicas, entre outros
pontos.

A Linguística, como ciência e como agente de ensino, permitiu que não “se fechasse os
olhos” à realidade, mas conhecê-la, estudá-la e, aos poucos, proporcionar uma melhora no
ensino de Língua Portuguesa e superar os preconceitos – ainda – existentes.

1.3

A linguística e as orientações nos documentos oficiais

Esta terceira seção tem o objetivo de trabalhar as concepções teórico-metodológicas de
alguns vieses linguísticos. A partir da coletânea de artigos organizados por Zandwais e Vidon
a resoeito da pesquisa acadêmica sob o enfoque bakhtiniano, intitulada A pesquisa sob o
enfoque dos estudos do Círculo de Bakhtin (2019), o ensaio do Prof. Dr. Luciano Vidon traz
uma importante contribuição acerca da perspectiva linguística sobre o ensino de Língua
Portuguesa e da Redação na década de 1970.
Dividido em seis seções, a introdução de “O ensino de língua portuguesa no Brasil e as
concepções de língua(gem) e de texto nos anos de 1970: condições sócio-históricas de inserção
do pensamento bakhtiniano no contexto político-educacional brasileiro” apresenta uma breve
contextualização e as principais concepções do círculo de Bakhtin a serem trabalhadas. Findada
tal orientação, o linguista apresenta seu corpus e a importância de sua pesquisa: a caracterização
da chegada e a recepção do pensamento bakhtiniano no Brasil.
A primeira seção de análise, “Tensões em torno das concepções de língua(gem): o verbal
versus o social”, menciona a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692, de 1971, como marco na
educação nacional. Percebe-se que, quanto à concepção de linguagem, a lei aborda a língua em
uma visão instrumental, visando ao desenvolvimento dos discentes para o mercado de trabalho
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em um período político-governamental desenvolvimentista, crivado pelo ideário popular de
“milagre econômico brasileiro”.
Tal LDB renomeia a disciplina de Língua Portuguesa, nos níveis de ensino do 1º e 2º
graus, para “Comunicação e expressão”, que perdura até 1985. Apenas após este período é que
o Ministério da Educação e Cultura (MEC) reavalia a terminologia e estabelece, oficial e
novamente, a nomenclatura anterior. Essas mudanças na nomenclatura da disciplina de
português, nos de 1970, não se encerram apenas em um viés jurídico ou político, mas também
indica1 uma concepção de língua em voga naquele contexto histórico e que, portanto,
possivelmente era defendida pelo Estado brasileiro, por meio das instituições de regulação do
ensino. Conforme o Parecer 853, do Conselho Federal de Educação (CFE), de 1971,

A Língua Portuguesa, portanto será encarada como instrumento por
excelência de comunicação no duplo sentido de transmissão e compreensão
de ideias, fatos e sentimentos e sob a dupla forma oral e gráfica, o que vale
dizer: leitura, escrita e comunicação oral. Nesta última encontra-se um dos
elementos mais evidentes da conexão entre língua e os Estudos Sociais,
encarados como um mecanismo de integração do educando ao meio. Também
não se há de esquecer, neste particular, a importância cada vez maior que
assume nos dias atuais a linguagem falada, ao impacto dos meios de
comunicação “audiovisual”, a ponto de que, se já não vivemos uma cultura
predominantemente oral, pelo menos as duas vias tendem a equilibrar-se.
(BRASIL, p. 178, 1971b)

Apesar de já apresentar tal dimensão linguística, o pesquisador não se restringe a ela,
uma vez que concebe a possibilidade de múltiplas perspectivas neste contexto social e histórico.
Para tanto, apresenta o corpus a ser analisado: o livro O ensino de língua portuguesa e literatura
brasileira no 2º grau – Sugestões metodológicas (BRASIL, 1981), organizado pelo MEC e
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Magda Becker Soares. Apesar de ser uma publicação de 1981, por
ser amparada pela Lei n.º 5988, de 1973, reflete e refrata ideias e concepções linguísticas que
circulavam nesta década analisada, tanto em território nacional, como no mundo.
O autor justifica sua pesquisa na medida que seu corpus

(...) se encontra no limiar de um período histórico importante no Brasil, o final
dos anos de 1970, momento em que um processo de redemocratização política
começa a se vislumbrar por aqui. Do ponto de vista linguística ou linguísticopedagógico, trata-se de um momento histórico igualmente importante, já que
começa a se consolidar no país uma intelectualidade acadêmica que discute
língua e linguagem e propõe uma série de mudanças no ensino de Língua
Portuguesa. (VIDON, 2019, p. 102)
1

O indicar remete, neste trabalho de Vidon, ao indício trabalhado por Carlos Ginzburg (1986), na formulação do
Paradigma Indiciário de Investigação.
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Sendo um tipo de Parâmetros Curriculares do período, Vidon inicia sua análise com
uma síntese do que será discutido e de suas considerações finais, a saber,
“O ensino de língua portuguesa e literatura brasileira no 2º grau – Sugestões
metodológicas” (...) reflete e refrata, de um lado, a concepção de língua(gem)
hegemônica, defendida oficialmente pelo Ministério da Educação e Cultura,
e, de outro, concepções de língua(gem) e de ensino defendidas por diferentes
teorias que ocupavam, naquele momento, a arena discursiva acadêmica nas
áreas de Linguística e Educação no Brasil. (VIDON, 2019, p. 102-103).

Os pesquisadores do documento institucional concebem a língua como um instrumento
de comunicação, no entanto, embasam-se também em teorias linguísticas em voga na época, as
quais tratam a língua como um “sistema de comunicação verbal”. Nesta linha e segundo o
documento,

Comunicar é tornar comum. Passamos de nós, para os outros, fatos, ideias,
pensamentos, emoções, sentimentos. Isso se faz verbalmente (através de
palavras, que constituem frases). Tais frases são organizadas dentro de um
sistema (conjunto finito de regras capaz de gerar sentenças ou frases infinitas).
Assim, por exemplo, com uma regra simples que define a ordem normal da
sentença em português (sujeito-verbo-complemento) podemos produzir,
teoricamente, infinitas sentenças. É como na matemática; o mecanismo (ou
regra) de uma operação qualquer é o mesmo para infinitas variações de dados.
(BRASIL, 1981, p. 5)

A partir do excerto é notável a presença da concepção de língua como instrumento de
comunicação a partir de conceitos estruturalistas, como “sistema”, formalistas, por meio da
gramática gerativista, e de princípios da gramática normativa, focando em elementos sintáticos
– “sujeito-verbo-complemento”, por exemplo.
Dentro da concepção oficial de língua, logo, há uma certa “hierarquia” de importância
no ensino, dando destaque à comunicação, especialmente a oralidade e o aspecto audiovisual,
pelo aspecto “social” destacado pelo Parecer 853, no qual “integraria o indivíduo ao meio ou
grupo social”, e pela LDB, de 1971, em que visa harmonizar os trabalhos manuais e cognitivos,
a fim de preparar o discente para a sociedade, para o mercado de trabalho e “para o exercício
consciente da cidadania” (art. 1.º), mas que também se subordina a à língua sistemática, de
princípio gramatical/formal.
No capítulo 2, apresentamos a compreensão de alguns conceitos essenciais dentro da
teoria bakhtiniana a serem utilizados neste trabalho, a saber, textos-moldura, enunciado
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concreto e heterodiscurso. Fundamentamos nossa análise, pois, na perspectiva dialógica que
toma como ponto de partida produções didáticas e sua relação com o contexto de seu tempo e
com/de seus leitores.
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CAPÍTULO 2

A PERSPECTIVA BAKHTINIANA NO ENSINO DE REDAÇÃO

Neste capítulo, o objetivo central é tratar da perspectiva teórica de viés bakhtiniano
sobre redação e argumentação. Por isso, nesta parte, expomos essa perspectiva para, em
seguida, trazermos à discussão os modos e as formas de apropriação do heterodiscurso que
serão importantes para a compreensão da materialidade linguística da obra em análise:
Comunicação em prosa moderna, doravante CPM, de Othon Moacyr Garcia (2010 [1967]).
A composição do quadro teórico para o atendimento dos objetivos aqui propostos,
dentro de uma abordagem discursiva e dialógica da linguagem, está arquitetada em quatro
frentes: a dos conceitos de língua/linguagem, a do enunciado concreto, a heterodiscursividade
e o conceito de textos-moldura (BAKHTIN, 2015; 2016; VOLÓCHINOV, 2017). Em uma
perspectiva das relações dialógicas, que constituem o objeto central do dialogismo, este capítulo
se divide em quatro seções explanatórias e expansivas acerca desta abordagem teórica. A fim
de abordar cada uma dessas frentes, esse capítulo se divide em 4 seções: (2.1) “A dimensão
dialógica da linguagem no círculo bakhtiniano”; (2.2) “Enunciado concreto: materialidade
linguística”; (2.3) “‘Discurso do outro’: a diversidade de vozes”; e (2.4) “Textos-moldura”.
A primeira seção (2.1), “A dimensão dialógica da linguagem no círculo bakhtiniano”,
tem como foco a conceituação das noções de linguagem e de língua. Entretanto, para se
compreender tais fenômenos, também serão retomados, consoante Volóchinov (2019a), o
surgimento e o desenvolvimento da linguagem.
Na segundo seção do capítulo (2.2), “Enunciado concreto: materialidade linguística”,
discutimos a noção chave para a análise proposta sobre a argumentação e o parágrafo em
manuais didáticos do século XX: o conceito de “enunciado concreto” (BAKHTIN, 2016;
VOLÓCHINOV, 2017). A revisão teórica dessa conceituação do arcabouço discursivo e teórico
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de Bakhtin e do Círculo delineia o eixo investigativo da réplica ativa aos discursos, destacando
sempre a apreensão valorada da voz alheia isto é, do heterodiscurso.
Em relação ao conceito citado anteriormente (de enunciado concreto), na seção seguinte
(2.3), “‘Discurso do outro’: a diversidade de vozes”, discutimos o heterodiscurso (BAKHTIN,
2015; VOLÓCHINOV, 2017; 2019b) e seus desdobramentos (como as formas de citação desse
tipo discursivo: estilos linear e pictórico; discurso autoritário, emolduragem, entre outros).
Na última seção (2.4), “Textos-moldura”, discutimos as peculiaridades deste conceito
que será central para a análise e discussão de nosso corpus, uma vez que, ao considerarmos tais
textos uma parte constituinte de um enunciado concreto e, por conseguinte, de um gênero
discursivo, há a implicação de produção de sentidos, de valorações, tanto para o texto principal
– o conjunto dos manuais didáticos, por exemplo – quanto para o conjunto de textos que o
apresentam, que o cercam verbal e/ou visualmente – como prefácios, notas de edição,
introduções, capas, entre outros gêneros discursivos possíveis.
Para a análise proposta nesta dissertação – o trabalho com o parágrafo e a argumentação
em CPM ([1967], 2010) – neste capítulo, julgamos ser necessária a apresentação dessa
perspectiva filosófica de linguagem defendida pelo Círculo de Bakhtin que adotamos, já que
compreendemos como ponto central para entender não apenas o contexto de produção do
corpus, como também, a forma em que a língua e linguagem são vistas e tratadas.

2.1 A dimensão dialógica da linguagem no círculo bakhtiniano

A perspectiva dialógica da linguagem que se embasa a presente dissertação ganhou
destaque a partir dos estudos do Círculo bakhtiniano, que desenvolveu, ao longo de anos e por
meio de diversos estudos (BAKHTIN, 2011; 2015; 2016; VOLÓCHINOV, 2017; 2019a;
2019b; 2019c; MEDVIÉDEV, 2012), uma perspectiva de língua e linguagem baseada na
arquitetura do diálogo, em contraposição às duas principais tendências linguístico-filosóficas
do início do século XX (até então em voga para os estudiosos) – nomeadas como Objetivismo
abstrato e Subjetivismo Idealista.
Cabe mencionarmos que, apesar de a perspectiva filosófica de linguagem do Círculo ser
defendida nos trabalhos de Bakhtin, Medviédev e Volóchinov, as críticas ao Objetivismo
abstrato e ao Subjetivismo idealista estão discutidas, em grande parte, na obra Marxismo e
filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da
linguagem – doravante MFL (VOLÓCHINOV, 2017).
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Nota-se que os estudos das obras do Círculo de Bakhtin possibilitam a compreensão de
uma abordagem dialógica da linguagem, a qual não se sintetizou em uma reflexão individual e
isolada, mas sim, de uma concepção constitutiva de um projeto arquitetônico coletivo, que teve
seu início nos anos de 1920 e o apogeu ao término da década de 1960, dos três mais
representativos membros do Círculo, a saber, Bakhtin, Volóchinov e Medviédev.
As concepções voltadas para a língua, a linguagem e o discurso foram desenvolvidas
por integrantes centrais do Círculo, no contexto soviético do século XX, e buscaram
compreender a linguagem por meio de sua natureza socio-histórica e ideológica, permitindo,
desta forma, uma síntese da proposta linguística e filosófica do grupo russo: a elaboração de
uma visão concreta e vívida do enunciado.
A abordagem linguística segundo esta concepção possui um olhar filosófico acerca da
linguagem, caracterizado pela busca de um lugar epistemológico para refletir sobre os objetos
das Ciências Humanas. Nesse sentido, não se refere somente a uma reflexão de natureza
científica, mas também, como assevera Faraco (2009), a um fazer filosófico que se materializa
por gestos interpretativos, de uma relação sujeito/sujeito, uma vez que “atrás do texto há sempre
um sujeito, uma visão de mundo, um universo de valores com que esse interage” (FARACO,
2009, p. 43).
Desse modo, há a introdução de uma perspectiva sociológica da teoria da expressão que
se foca na linguagem em suas relações com a sociedade, sua cultura e sua historicidade,
concebendo, assim, a interação verbal como a realidade fundamental da língua – em outras
palavras, inaugura-se a perspectiva dialógica da linguagem.
Tal viés teórico promove um estudo sobre as formas de construção de sentido,
compreendido não como algo existente a priori, mas sim, como aquilo que está em permanente
construção, em consonância ao que é característico humano.
Partindo dessa concepção, a língua não pode ser separada de seu conteúdo ideológico,
pois é um produto da vida social e sua evolução é ininterrupta, não possibilitando, em nenhum
contexto, a “neutralidade”. De modo análogo, a linguagem é um fenômeno dinâmico e em
constante desenvolvimento. Em vista disso, o projeto teórico bakhtiniano – também conhecido
como Prima Philosophia2 – refere-se a uma visão de mundo que não encontra identidade e/ou
viabilidade nos estudos linguísticos que partem do princípio do enunciado monológico, pois,

2

Em Faraco (2009, p. 17-23), há uma ótima explicação e estruturação acerca do projeto do Círculo. Tal reflexão
filosófica mais ampla perpassa diversos trabalhos dos estudiosos russos, como em Para uma filosofia do ato, de
Bakhtin; Marxismo e filosofia da linguagem (publicado em 1929), de Volóchinov; e O método formal nos estudos
literários (de 1928), de Medviédev.
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para o Círculo, até mesmo a compreensão é uma réplica ativa, não um ato passivo (de simples
reconhecimento); é uma resposta, uma tomada de posição a partir de determinado texto verbal
ou verbo-visual.
Volóchinov é um importante estudioso do Círculo que trouxe uma das primeiras
discussões teórico-metodológicas acerca dos estudos linguísticos, a partir de MFL. Contudo,
foi também no ensaio intitulado “O que é língua/linguagem?” que houve o desenvolvimento
desta perspectiva e que caracteriza e justifica tais conceitos.
No Brasil, este ensaio faz parte de uma coletânea intitulada “A palavra na vida e a
palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas”, organizado e traduzido por Sheilla
Grillo e Ekaterina Vólkova Américo, e publicado em 2019, pela Editora 34. Sendo o quinto
ensaio da obra, ele é a primeira parte acerca da estilística do discurso literário, a qual aborda os
conceitos de linguagem e língua. O ensaio é dividido, então, em oito tópicos, a saber: 1. A
origem da linguagem/língua; 2. O papel da linguagem/língua na vida social; 3. Língua e classe;
4. Linguagem/língua e consciência; 5. “Vivência” e “expressão”; 6. Ideologia do cotidiano; 7.
Criação literária e discurso interior; e 8. Conclusões.
O primeiro tópico da obra, “A origem da linguagem/língua”, inicia-se com uma pequena
narrativa, a fim de abordar, em seguida, algumas questões que são enfrentadas por escritores
ou, simplesmente, para se iniciar uma escrita, as quais podem ser divididas em dois grupos: I.
A escolha de palavras; e II. A composição da obra (isto é, sua organização).
Diferenciando a língua em suas expressões escritas e verbais de forma metafórica,
utilizando-se da imagem e maleabilidade da argila em comparação à diversidade linguística,
por exemplo, (ainda como narrativa e apontamentos), conclui-se, previamente, que a “A língua
tornou-se o material da criação literária” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 236). A partir de tal
metáfora, apresenta-se um ponto crucial acerca da língua, isto é, a existência da gramática
internalizada dos falantes (em síntese, a sintaxe da língua). Essa característica central referente
às variedades intrínsecas da língua, impossibilita haver apresentar, contudo, uma flexibilidade
e uma maleabilidade exterior como um material físico exemplificado. Isso se deve às
“determinadas leis linguísticas cuja violação resulta em incompreensão” (VOLÓCHINOV,
2019b, p. 237).
Aproveitando a diferenciação estabelecida em termos simples, o autor russo explana,
posteriormente, o motivo desta diversidade: o material verbal, ou melhor, a palavra, possui uma
significação, ou seja, “ela significa um objeto, uma ação, um acontecimento ou uma vivência
psíquica”; já o material físico, de forma isolada, nada significa, pois ele “recebe uma ou outra
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significação somente no todo da obra, ao se tornar a mão de uma estátua ou o martelo que essa
mão segura etc” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 237).
Assim, Volóchinov apresenta sua justificativa para o tópico inicial de sua obra, que trata
da compreensão dos lugares e dos papéis sociais desempenhados pela língua e pela linguagem.
Sem tal entendimento, ele, como estudioso da linguagem, não seria capaz de discorrer,
corretamente, sobre seu objetivo central: a estilística do discurso literário – definindo-a como
“técnica de construção do objeto literário”.
O ponto central para a primeira tópico de “O que é língua/linguagem?” refere-se
propriamente à definição de ambos os conceitos que intitulam o ensaio. Entretanto, para se
compreender tais fenômenos, é necessário retomar o surgimento e o desenvolvimento da
linguagem, algo que, até os dias atuais, possui muitas lacunas nas teorias científicas elaboradas.
Sabendo disso, o estudioso apresentou as perspectivas teóricas mais difundidas em sua época,
isto é, (a) a vertente da onomatopeia e (b) a vertente das interjeições. Explicando-as
sucintamente, o autor russo aborda, também, críticas e problemáticas apresentadas por tais
vertentes teóricas e que se mostram insuficientes e inutilizáveis dentro da perspectiva trabalhada
pelo linguista, sendo assim refutadas: “essas teorias não foram capazes de responder nem a
questão sobre a essência real da linguagem/língua como fenômeno social, tampouco outras
questões extremamente essenciais” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 240).
Ao tecer comentários acerca de considerações de outros teóricos sobre o tema, como
Engels, Ludwig Noité e, por fim, a “teoria jafética”, de Nikolai Mar. r. Nela, Volóchinov
destaca seus principais conceitos, fatores e estágios antigos para o surgimento da
linguagem/língua que são críveis dentro desta perspectiva. Conforme essa teoria, a linguagem
dos gestos e das expressões surgiu a partir da necessidade de se criar um meio e/ou mecanismo
possível, acessível e mais fácil de se comunicar. Tal meio inicial era a linguagem manual ou
linear.
Já a linguagem sonora remonta às certas condições especiais da vida social e à arte
(constituída, na antiguidade, por dança, canto e música). Assim, a partir de tal linguagem linear,
pelos atos mágicos, isto é, por sua organização, é que houve a possibilidade de se desenvolver
uma compreensão do mundo ao entorno e das relações possíveis entre os indivíduos e o que os
circunda. Em síntese, mesmo que ainda primitiva, tal linguagem manual permitiu a formação
da ideologia humana.
Nesse ponto, o conceito de ideologia é definido como “todo o conjunto de reflexos e
refrações no cérebro humano da atividade social e natural, expressa e fixada pelo homem na
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palavra, no desenho artístico e técnico ou em alguma outra forma sígnica” (VOLÓCHINOV,
2019b, p. 243).
Outros estágios são abordados por Volóchinov, como o desenvolvimento linguístico
totêmico – responsável pela divinização de plantas, animais, pessoas, etc. – e o cósmico –
deificação do céu e de seus fenômenos. Além disso, ele aborda a possível ocorrência de
polissemias, uma vez que a linguagem sonora torna-se cada vez mais complexa e, portanto, as
palavras começam a possuir diversos significados. Contudo, para que houvesse uma língua
desenvolvida, era imprescindível que tal complexo sonoro passasse pelo cruzamento de
palavras e, por conseguinte, o vocabulário expandiu-se, surgindo palavras resultantes de
cruzamentos.
O último estágio abordado sobre o desenvolvimento da fala é a combinação de palavras
em frases. Assim, o estudioso sintetiza seu objetivo com tal exposição da teoria: observar a
relação entre a organização social do trabalho humano e o surgimento e o desenvolvimento da
linguagem/língua em dois campos, a saber, o das significações das palavras (semântica) e o da
gramática.
Tais relações são, ao término do tópico da obra, explanadas e exemplificadas para que,
por fim, seja apresentado o conceito de linguagem a partir de tal fundamentação teórica, isto é,
ela (a linguagem) é “produto da atividade coletiva humana, e todos os seus elementos refletem
a organização tanto econômica quanto sociopolítica da sociedade que a gerou 3” (Idem, p. 248).
No segundo tópico da obra de Volóchinov, “O papel da linguagem/língua na vida
social”, é apresentada a problemática do tópico anterior – a relação entre língua e pensamento
social, e a falta de abordagem desse tema nas teorias linguísticas da época – e a questão central
que conduzirá o seu segundo breve escrito, a saber, “Se a linguagem/língua (...) é um produto
da vida social, sua criação e reflexo, qual seria o papel que ela, por sua vez, desempenha no
processo de desenvolvimento dessa vida social?” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 248).
Por ser uma questão, ao ver de Volóchinov, simples, por estar explícito o papel
fundamental que a linguagem/língua exerce sobre organização da vida social, ele apresenta um
breve contexto primitivo sobre a linguagem manual/ linear, que possibilitou a atividade coletiva
e, por conseguinte, a organização do trabalho e do pensamento social.
Isso se dá a partir do momento em que a linguagem dos gestos apresenta significação,
ou seja, quando é possível compreendê-la como um signo que expressa alguma coisa – e,

3

Grifos do autor.
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portanto, é caracterizado como estável. Apenas quando um signo apresenta estabilidade é que
pode ser inserido em um grupo social e, posteriormente, transformado em um valor social.
Ao término, apresentam-se considerações sobre outro lado do processo de comunicação
discursiva, isto é, o discurso interior. Nesse ponto, o signo gestual e, consequentemente, verbal,
não pode ser continuamente um signo exterior, pois apenas quando é tornado em um signo/um
discurso interior é que há a condição necessária para se efetivar a comunicação discursiva. Em
resumo, apenas com o signo interior é que há a compreensão do signo linguístico e a resposta
a ele (sua responsividade).
O terceiro tópico da obra, “Língua e classe”, por sua vez, aborda o aspecto exterior da
relação entre língua e vida social. A partir dos pressupostos históricos abordados, a língua é
entendida como um fenômeno que contribui(u) para estabelecer divisões sociais, como estratos
e classes. Isso ocorre porque a língua possui uma força coerciva sobre o meio social e sobre os
seus indivíduos. O estudioso russo exemplifica tal força a partir de leis jurídicas (texto escrito)
e, também, a partir das leis morais criadas (mesmo sem a necessidade da escrita). Ainda assim,
ele ressalta que “nenhuma cultura poderia ter existido se a humanidade tivesse sido privada da
possibilidade da comunicação social, cuja forma materializada é a nossa língua.”
(VOLÓCHINOV, 2019b, p. 251).
No seguinte tópico, “Linguagem/língua e consciência”, aborda-se a relação entre a
linguagem e sua influência sobre o discurso “interior” e as “vivências” do homem e a
possibilidade de expressar tal vida e tais vivências. Para tanto, o estudioso retoma e sintetiza o
que foi trabalhado até então acerca do desenvolvimento da fala humana e, em seguida, assevera
que “a comunicação verbal sempre está ligada (...) às condições da vida real, às ações (atos)
reais do homem: de trabalho, de culto (rituais), lúdicos e de outros tipos” (Idem, p. 252).
O objetivo deste quarto tópico em sua obra é estabelecer a inter-relação entre a
linguagem e a consciência. Para essa inter-relação, foi preciso considerar o conceito de
consciência. A priori, Volóchinov a considera um fluxo de palavras, ou então, uma “ciranda
verbal multicolor” (2019b, p. 253). A partir de algumas considerações, ele conclui que tal fluxo
de palavras que podem ser observadas em nós (e, portanto, no outro) é conceituado como
discurso interior, o qual, sem ele, nenhum ato consciente pode ocorrer. Entende-se, dessa
maneira, que, além da dependência de tal discurso interior para haver comunicação discursiva,
tanto a “vivência”, como nossas necessidades fisiológicas (ou seja, de viés natural), são
condicionadas pelo contexto no qual vivemos, isto é, pelo meio social.
O quinto tópico do trabalho do estudioso russo, intitulado “Vivência” e “expressão”,
divide-se em duas partes centrais de discussão: a primeira trata sobre expressão humana, tanto
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“exterior” como “interior”; já a segunda aborda a vivência – que remetem também a situações
de acontecimentos e reações orgânicas.
Na primeira parte, Volóchinov estabelece o pressuposto de que qualquer desejo do
homem – até mesmo de cunho natural – deve perpassar a refração ideológica
(língua/linguagem) e, consequentemente, a social. Por meio de alguns exemplos, ele busca
sempre reformular de forma mais clara e reforçar a tese estabelecida por ela, a qual é sintetizada
como: “toda expressão possui uma orientação social”, a qual “é determinada pelos participantes
do acontecimento do enunciado, tanto mais os próximos quanto os mais distantes”
(VOLÓCHINOV, 2019b, p. 257). Assim, ao justificar a importância da abordagem acerca da
expressão, a fim de trabalhar questões estilísticas, o ensaísta disserta sua segunda parte do
tópico, ou seja, o aspecto da “vivência” na expressão humana. Utiliza-se, para tanto, de
exemplos com a finalidade de discutir tal ponto e aborda dois conceitos centrais: situação4 e
reação orgânica5.
Por fim, finaliza o quinto tópico com a síntese de sua tese sobre a relação entre vivência
e expressão: “O discurso interior é aquela esfera, aquele campo, no qual o organismo passa
do meio físico para o meio social6” (Idem, p. 259). Em outras palavras, há uma
“sociologização” das reações orgânicas e de qualquer manifestação do homem. Portanto, é
impossível existir uma consciência que não esteja “encarnada” em qualquer ideologia ou
material ideológico do discurso interior.
O sexto tópico “Ideologia do cotidiano” aborda o desembocar das relações trabalhadas
pelo autor, já apresentando a definição do tema a ser abordado, ou seja, a ideologia do cotidiano
como “todo o conjunto das vivências cotidianas – que refratam e refletem a existência social –
e das expressões exteriores ligadas diretamente a elas” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 260).
Assim, ela seria a “responsável” por atribuir sentidos às ações, estados e atos “conscientes” do
ser.
Centrando-se nas “camadas” de tal ideologia, a saber, 1. Mais inferiores – voláteis e
mutáveis; e 2. Mais superiores – contato direto com sistemas ideológicos, o autor destaca a
segunda por ser esta dotada de caráter criativo e não de palavras vazias, confusas e poucos
desenvolvidas como na primeira camada. Ao término, justifica-se tal escolha por ser a camada
“Situação (em francês la situacion) significa o conjunto de circunstâncias e condições de algo que acontece”
(VOLÓCHINOV, 2019, p. 258).
5
“(...) conjunto desses fenômenos* que são uma espécie de resposta inconsciente do organismo ao acontecimento
exterior” (Idem).
*Aqui, fenômenos seriam quaisquer reações exteriores do homem frente a alguma situação, como bater palmas,
palpitações, etc.
6
Grifos do autor.
4
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em que há a “comunicação entre o autor e seus leitores”, essencial para a continuidade de seu
estudo estilístico. Nela, é possível observar e analisar uma espécie de ‘cruzamento’ de pontos
de vista e opiniões, ou seja, uma espécie de cruzamento do discurso interior de um conjunto
inteiro de pessoas.
Com tais justificativas, o penúltimo tópico, “Criação literária e discurso interior”,
trabalha os discursos artísticos existentes, tanto de caráter exterior, como interior, os quais se
interpõem, mas também se complementam, uma vez que “o estilo do discurso interior deve
determinar o estilo do discurso exterior, apesar de este exercer uma influência inversa sobre
aquele” (VOLÓCHINOV, 2019b, p. 262).
Tal fenômeno é observável ao compreender que a “individualidade criativa” é regida,
estruturalmente, pelo discurso interior. Ou seja, ela é “uma linha firme e constante da orientação
social, isto é, das opiniões, simpatias e antipatias de classe de uma pessoa, as quais se
constituíram e ganharam forma no material do seu discurso interior” (Idem, p. 261). Assim,
Volóchinov explicita o objetivo deste tópico, ou seja, busca-se representar, sistematicamente,
o processo da criação literária. Com tal finalidade, ele apresenta alguns estágios para sua
realização: 1. A vivência (expressão interior) passa a ser um enunciado exterior; 2. Tal vivência
torna-se produto ideológico, ou seja, uma obra artística; e 3. Orientação da obra conforme
condições técnicas exteriores – ex.: redação, editoração, etc.
Assim, para o autor, compreender-se que sempre dentro de um meio social, “a vivência
interior desde o início era uma expressão exterior (ainda que de modo oculto); e o ouvinte
(ainda que presumido) desde o início era um elemento necessário da sua estrutura”
(VOLÓCHINOV, 2019b, p. 264).
Em “Conclusões”, último tópico de seu trabalho, há a síntese dos principais conceitos
abordados, como discursos interior e exterior, ideologia do cotidiano, percurso da criação
literária, enunciado literário, entre outros. Volóchinov, então, finaliza seu ensaio com uma
última justificativa de seu estudo, destacando a necessidade de haver uma perspectiva
sociológica que o perpasse, pois apenas assim será possível esclarecer a essência de fenômenos
linguísticos e relacionados aos discursos interior e exterior, o que ele mesmo designa como
tormentos da palavra.
Para o a teoria bakhtiniana, portanto, nenhuma das orientações monológicas do discurso
vê nos fatos linguísticos seu motor ideológico. Desse modo, o eixo central da teoria sociológica
está, justamente, na compreensão de que a estrutura da atividade cognitiva é tão social como a
da sua objetividade exterior, e fora de sua realidade socioideológica não há, de fato, existência.
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Assim, o signo é tanto reflexo, como refração da existência humana, pois “ao realizarse no processo de comunico social, todo signo ideológico, inclusive o signo verbal, é
determinado pelo horizonte social7 de uma época e de um grupo social” (VOLÓCHINOV,
2017, p. 110).
Para entendermos melhor como o cerne da análise dialógica do discurso relaciona-se
com a necessidade de um estudo sociológico sobre a materialidade, isto é, sobre a concretude
do discurso, capaz de abarcar as formas e os propósitos de cada campo da criação ideológica e
social, passamos a trabalhar, na seguinte seção da dissertação, com o conceito de “enunciado
concreto”.

2.2. Enunciado concreto: materialidade linguística
Nesta seção, não pretendemos esmiuçar como o conceito de “enunciado concreto”
apresenta-se especificamente em todas as obras do círculo bakhtiniano, mas sim, identificar os
elementos mais importantes e significativos que permitam a compreensão e caracterização do
texto como um enunciado responsivo.
Partindo de uma crítica à visão da ciência como uma abstração genérica, a perspectiva
bakhtiniana de linguagem propõe que o objeto de estudo das Ciências Humanas seja o homem
social, o ser expressivo, em outras, palavras do próprio sujeito. Interessado nessa especificidade
analítica, os estudiosos russos alegam que só o texto pode ser o ponto de partida da investigação
científica, no sentido de que “todo o texto tem um sujeito, um autor” (BAKHTIN, 2011, p. 308).
Assim, o texto, enquanto enunciado, faz parte da comunicação discursiva de um determinado
campo social e, portanto, ideológico:

(...) por trás de cada texto está o sistema da linguagem. A esse sistema
corresponde no texto tudo o que é repetido e reproduzido, tudo o que pode ser
dado fora de tal texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto (como
enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido
(sua intenção em prol da qual ele foi criado) (BAKHTIN, 2011, p. 309-310).

O enunciado, nesse segmento, que serve de base para as formulações do ponto de vista
bakhtiniano é especificamente o enunciado concreto. Conforme Souza (2002, p. 93), “se ele
concreto, é histórico; se é histórico, é humano; se ele é humano, é social; se ele é social, é ético,
é consciente, tudo isso em interação orgânica”. Esse viés dinâmico e ideológico da linguagem

7

Grifos do autor.
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possibilita entender que o uso da língua se faz por meio de enunciados inscritos, essencialmente,
no plano histórico-social, já que ele, conforme o mesmo estudioso, “revela a cação de forças
centrípetas e centrífugas no seu interior” (SOUZA, 2002, p. 93).
Segundo Costa (2018, p. 11), o signo linguístico é tanto condição, como expressão do
“movimento dialético entre a vida interior e o mundo exterior, entre o psiquismo e a ideologia”.
Ou seja, o enunciado é justamente o elemento primordial que possibilita a síntese entre tais
mundos. Volóchinov assevera essa perspectiva teórica sobre o conceito de enunciado ao afirmar
que:

Essa síntese dialética viva entre o psíquico e o ideológico, entre o interior e o
exterior, se realiza sempre reiteradamente na palavra, em cada enunciado, por
mais insignificante que seja. Em cada ato discursivo, a vivência subjetiva é
eliminada no fato objetivo da palavra-enunciado dita; já a palavra dita, por sua
vez, é subjetivada no ato de compreensão responsiva, para gerar mais cedo ou
mais tarde uma réplica responsiva. Como já sabemos, toda palavra é um
pequeno palco em que as ênfases sociais multidirecionadas se confrontam e
entram em embate. Uma palavra nos lábios de um único individuo é um
produto da interação viva das forças sociais. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 140).

Tal concepção está presente em várias obras dos estudiosos russos, dentre elas, na
coletânea citada e trabalhada na primeira seção, “A palavra na vida e a palavra na poesia:
ensaios, artigos, resenhas e poemas”, organizado e traduzido por Sheilla Grillo e Ekaterina
Vólkova Américo, e publicado em 2019a, pela Editora 34. No sexto ensaio intitulado
“Estilística do discurso literário II: A construção do enunciado” (publicado em 1930) temos
uma segunda parte e, portanto, uma continuação acerca da estilística do discurso, a qual aborda
os conceitos de comunicação social, interação e situação para se aprofundar não apenas no
enunciado em si, mas, também, na estilística dos tipos de enunciado existentes (como o
cotidiano e o literário).
O ensaio é dividido em sete tópicos, a saber: 1. Comunicação social e interação
discursiva; 2. Discurso monológico e discurso dialógico; 3. A dialogicidade do discurso
interior; 4. A orientação social do enunciado; 5. A parte extraverbal (subentendida) do
enunciado; 6. A situação e a forma do enunciado; e 7. A estilística do enunciado cotidiano.
O primeiro tópico, “Comunicação social e interação discursiva”, parte de um breve
resumo do que foi discutido no artigo anterior – ou seja, o fenômeno bilateral do discurso, sua
estrutura sociológica, entre outros breves pontos – para apresentar o objetivo do presente ensaio:
analisar a construção do enunciado. Com a proposta definida, Volóchinov relembra conceitos
linguísticos centrais dentro de sua perspectiva teórica da linguagem, como língua, discurso e
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comunicação, a fim de concluir que “a essência real da língua é o acontecimento social da
interação discursiva, realizada em um ou muitos enunciados 8” (2019c, p. 268).
Após este primeiro ponto exposto, o pesquisador apresenta a primeira questão
norteadora de seu ensaio, a saber, “Do que depende e qual é a ordem da transformação das
formas da língua?”. Em seguida, ele, como resposta, elenca a seguinte ordem: 1. Organização
econômica social; 2. Comunicação social; 3. Interação discursiva; 4. Enunciados; e 5. Formas
gramaticais linguísticas. Como princípio norteador, tal ordem servirá para o estudo subsequente
sobre o enunciado. No entanto, descarta ater-se ao primeiro ponto por não conceber que seu
estudo se dá em áreas de estudos econômicos e sociopolíticos. Também não se atem ao segundo,
apresentando apenas os tipos de comunicação em sua análise: i) artística; ii) em setor produtivo;
iii) de negócios; iv) dia a dia; v) ideológica (em sentido estrito do termo) – de viés escolar,
científico, filosófico, etc.
Em seguida, Volóchinov define o conceito de “situação” como “realização efetiva, na
vida real, das diferentes formações ou variedades da comunicação social” (VOLÓCHINOV,
2019c, p. 269). Nela, pressupõe-se atuantes: falante(s), ou melhor, o auditório do enunciado,
conceituado como uma “presença evidente e necessária dos participantes da situação9” (Idem).
O pesquisador trata, também brevemente, da composição do enunciado cotidiano,
caracterizado, de modo simples, pela parte verbal expressa e a extraverbal (situação e auditório).
Com tal concepção, percebe-se um breve ‘esboço’ do que virá a ser o conceito de gênero
discursivo, já que ele já trabalha, dentro do conceito de enunciado, com elementos essenciais
para a definição de gênero elaborada por Bakhtin posteriormente, como modo e estrutura típica,
referindo-se, inclusive, à forma gramatical e à estilística.
Dito isso, seu foco de análise destina-se à relação existente entre a comunicação social
cotidiana e a interação discursiva. Para isso, o autor russo cita um trecho relativamente extenso
acerca do objetivo já trabalhado em sua obra anterior, Marxismo e filosofia da linguagem, e o
caracteriza, essencialmente, em seu acabamento10.
No segundo tópico do artigo, intitulado “Discurso monológico e discurso dialógico”, o
linguista analisa, de forma sintética, ambos os conceitos, focando nos conceitos de
comunicação/ interação discursiva – isto é, a troca de enunciados, o diálogo – e de enunciado
concreto, o qual “leva em conta um ouvinte, isto é, sua compreensão e resposta, [...] sua

8

Grifos do autor.
Grifos do autor em ambas citações.
10
Acabamento – “particularidades ocasionais e singulares das situações cotidianas” (VOLÓCHINOV, 2019, p.
270).
9
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concordância ou discordância, em outras palavras, a percepção avaliativa do ouvinte
(“auditório”).” (VOLÓCHINOV, 2019c, p. 273).
No terceiro tópico, “A dialogicidade do discurso interior”, uma análise sobre o discurso
monológico – discurso interior – é apresentada e expandida a partir das influências do
extraverbal sobre esse tipo de discurso. Uma concepção que resume grande parte de tal
empreitada é a de que “todo discurso monológico [...] se manifesta externamente por meio da
dialogicidade desse discurso” (Idem, p. 275). Ou seja, o discurso interior é fragmentado em
réplicas isoladas, mas que tomam a forma dialógica por se relacionarem.
Ao longo desse tópico, o autor aborda nuances sobre a consciência, o contexto social, a
ideologia e, principalmente, a marginalização/ decadência de um indivíduo quando excluído de
(sua) classe social específica, por meio de expressões. Tais conceitos de cunho marxista, em
Volóchinov, sempre são trabalhados e entrelaçados, em especial, os de enunciado e classes
sociais.
No tópico subsequente, após esta pequena digressão, o autor retoma o ponto principal
de sua análise, cujo cerne está na ideia de que todo discurso é ideológico e orientado para o
“outro”, a fim de obter compreensão e responsividade. Tal orientação discursiva pressupõe a
inter-relação sócio-hierárquica11 entre os interlocutores e, também, uma dependência
enunciativa nessa relação com o auditório. A isso se dá o nome de orientação social do
enunciado.
Nas próprias palavras do pesquisador, tal orientação é “justamente uma daquelas forças
vivas organizadoras que, junto com as condições do enunciado (a situação), constituem não
somente a sua força estilística, mas até mesmo a sua estrutura puramente gramatical”
(VOLÓCHINOV, 2019c, p. 280). Nesse sentido, é o interlocutor destinado, ou seja, o auditório
que se reflete na orientação social. Assim, quando não há consideração do “outro”, resulta-se
em chamados “maus modos”, uma vez que são resultados da ignorância na relação sóciohierárquica entre os interlocutores. Em contraste, a consideração constante define-se em
cortesia, que pode ser bem resumido em saber se portar em sociedade.
Na sequência, o quinto tópico do ensaio tem o objetivo de trabalhar com o aspecto
extraverbal (o subentendido) dos enunciados. Volóchinov inicia seu estudo a partir de
elementos anteriores ao seu objeto de análise: para abordar o extraverbal, retoma e conceitua
tanto o conteúdo, como o sentido inerentes ao enunciado, bases essenciais deste. Tal retomada
sintetiza-se em entender que todo enunciado discursivo é dotado de um sentido e, sem ele,

11

Aqui, vê-se, marcadamente, a orientação sociológica do discurso para Volóchinov.
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torna-se apenas um conjunto de sons e perde suas características interacionais. Sua tese, neste
ponto, é de que todo enunciado é formado pelas partes verbal e extraverbal.
O linguista russo relembra ainda que seu corpus continua sendo os enunciados
cotidianos e que tais são fundamentais para compreensões posteriores sobre os enunciados. Em
seguida, ele retoma a questão central da seção com uma pergunta: ‘O que seria então a parte
extraverbal do enunciado?’, e já exemplifica com um breve diálogo e uma análise subsequente.
É perceptivo um esboço de uma metodologia ou parte desta neste ponto, uma vez que o autor
apresenta tópicos essenciais para sua análise sintática e discursiva, por exemplo, onde e como
ocorre – seu contexto -, o objeto do discurso e, por fim, a relação dos interlocutores com o
objeto. Posteriormente, observar-se-á que se refere à situação comunicativa.
Ainda nesse tópico, o estudioso elenca os três aspectos subentendidos do extraverbal de
um enunciado, em outras palavras, como se compõe uma “Situação”: i) espaço e tempo do
acontecimento enunciativo (“onde” e “quando”); ii) tema do enunciado (“sobre o quê”) e as
relações dos falantes com o acontecimento (“avaliação”). Assim, entende-se que “a diferença
nas situações determina também a diferença nos sentidos de uma mesma expressão verbal”
(VOLÓCHINOV, 2019c, p. 285). Ao término, o autor sugere um estudo posterior sobre o
subentendido e assevera que todo enunciado possui um subentendido, seja em pequeno, médio
ou alto grau, mas possui.
O penúltimo tópico começa com um resumo do tópico anterior e intercala-o com sua
próxima tese, a saber, “Não há enunciado nem vivência fora da expressão material” (Idem, p.
286). Seu objetivo é esclarecer a relação entre forma verbal e seu auditório (situação
comunicativa). Por fim, consideram-se os seguintes elementos fundamentais para a forma do
enunciado: 1. Entonação (som expressivo) da palavra; 2. Escolha da palavra; e 3. Disposição
da palavra no enunciado. Volóchinov, por fim, define a entonação – conceito central na análise
bakhtiniana – como a “expressão sonora da avaliação social” (VOLÓCHINOV, 2019c, p.
287).
Outro ensaio importante do grupo russo, e que é bastante explorado por vários
estudiosos de variadas áreas de estudo da linguagem, é “Os gêneros do discurso”, de Bakhtin
(2016), que detalha o funcionamento do enunciado e o distingue da frase. Enquanto o primeiro
é tido como uma unidade da comunicação discursiva, a segunda – a frase – é concebida como
uma unidade da língua. Dessa forma, como assevera o linguista, as frases operam no eixo da
abstração, já que não possuem autor e não são dirigidas a alguém em específico. Como tais
elementos são neutros, não possibilitam uma réplica. Em contraposição a isso, na comunicação
discursiva da realidade, os limites de cada enunciado concreto são definidos pela alternância
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dos falantes, o que explicaria a inexistência de um interlocutor puramente abstrato, uma vez
que todos enunciados suscitam outros, de igual forma, responsivos.
Por meio dessa diferenciação entre enunciado e frase, é possível depreender que uma
das principais particularidades daquele é justamente a réplica. Consoante Bakhtin:

Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno
silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que
usa, mas também de alguns enunciados antecedentes –dos seus e alheios –
com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se
neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do
ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de
outros enunciados. (BAKHTIN, 2016, p. 26)

Todas essas formulações aqui sintetizadas apresentam os enunciados concretos
enquanto textos que funcionam e se caracterizam como atos responsivos circundados por
palavras alheias, pela historicidade que se iniciou a partir de outros sujeitos. Nessa perspectiva
responsiva, não existe algo como um “sentido em si”, já que o sentido sempre irá pressupor
outros que o antecederam e o sucederam, fazendo com que nenhum possa ser, de fato, o
primeiro ou, muito menos, o último.
Assim, estabelecendo a perspectiva bakhtiniana como o centro teórico-metodológico da
presente pesquisa, entendemos que uma análise mecânica não daria conta da realidade concreta
do texto como enunciado concreto. Nesse sentido, seu estudo é inseparável das interações
discursivas pelas quais o ser humano se posiciona e se relaciona.
2.3 “Discurso do outro”: a diversidade de vozes
O “discurso do outro”, ou plurilinguismo e heterodiscurso, pode ser entendido como
pluralidade de vozes. Bakhtin analisa esse discurso de várias vozes a partir da prosa literária,
da voz do autor, do narrador e das personagens. Tais concepções bakhtinianas estariam, de
início, circunscritas ao âmbito da literatura. Apesar deste ponto inicial, segundo Bakhtin (2015),
as formas composicionais do heterodiscurso possuem diversas variedades. Tais formas estão
vinculadas e têm determinados aspectos estilísticos e certas elaborações composicionais dentro
do heterodiscurso.
Para o estudioso, “a forma de inserção e organização do heterodiscurso, extremamente
mais notória e ao mesmo tempo essencial em termos históricos, é fornecida pelo chamado
romance humorístico” (BAKHTIN, 2015, p. 79). Nesse tipo de romance, é notável a existência
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de todas as camadas de linguagem literárias em voga – escrita e falada. “Praticamente todos os
romances dessa variedade que mencionamos são uma enciclopédia da totalidade dos discursos
e formas literárias” (BAKHTIN, 2015, p. 79). Ou seja, há, nesse gênero, variadas formas
discursivas advindas das personagens, que são determinadas socialmente por meio da narração.
Tal estilização – em geral, paródica – da linguagem é, algumas vezes, interrompida pelo
discurso direto do autor, personificando suas intenções semânticas e axiológicas.
No romance humorístico, percebe-se um modus operandi específico do uso da ‘língua
comum’ – linguagem oral e escrita de um grupo social específico –, que é tomado como opinião
comum, isto é, como um ponto de vista corrente. O autor, nesse sentido e em diferentes níveis,
ora separa-se, ora objetiva ela, refratando suas intenções por meio de tal opinião comum que se
personifica na linguagem literária.
Contudo, as ações autorais sobre tal opinião comum na linguagem, em geral, não são
fixas, pois elas estão sempre em movimento, ou seja, podem oscilar e ter variações ‘rítmicas’:
podem parodiar mais (ou em menor grau) um elemento dessa ‘opinião comum’ adotada; podem
criticá-la; ou, então, apoiá-la, possibilitando em certos momentos, fundir-se vozes – a da
opinião e a do autor.
Segundo Bakhtin, “o estilo humorístico requer esse movimento vivo do autor de
aproximação da linguagem e de afastamento dela, requer essa mudança constante da distância
entre eles e uma passagem coerente da luz para a sombra ora de uns, ora de outros elementos
da linguagem” (2015, p. 81). Sem tais aspectos – a falta de uniformidade e sem individualização
narrativa – haveria toda uma nova reformulação e reorganização do heterodiscurso. Assim, no
romance humorístico, o sistema da linguagem é caracterizado pela transição da ‘língua comum’
para as parodizações de vários elementos – gêneros, discursos, profissões, etc. – que podem ser
graduais ou, também, bruscas.
Em seguida, Bakhtin, em seu ensaio, detém-se em alguns exemplos advindos do
romance A pequena Dorrit, de Dickens, para sua análise. A partir de tal, podemos depreender
certos aspectos e conceitos importantes dentro da teoria bakhtiniana, a saber: sempre que há
mudança de linguagem, também há variação estilística; e um aspecto possível – dentre vários
– para caracterizar o discurso do outro é o uso de aspas, por exemplo.
Outra tipologia interessante nesse estudo é o discurso do outro em forma dissimulada:
ele é possível “sem quaisquer traços formais do discurso do outro – direto ou indireto”; “é um
enunciado do outro numa ‘linguagem estranha ao autor’ (BAKHTIN, 2015, p. 82). Por fim, os
traços formais do discurso do outro – direto e indireto – são inserções “abertas” da linguagem
alheia.

52

2.4 Textos-moldura
O objetivo desta seção é explorar, brevemente, o conceito de “texto-moldura” ou
emolduragem. Busca-se relacioná-lo aos manuais de redação, tanto no que se refere à sua
constituição interior (o conjunto de excertos citados e intercalados que o compõe) ou
enunciados internos da obra; quanto à sua constituição exterior, enunciados dos próprios textosmoldura que se constituem dialogicamente ao livro. Tal conjunto, em grande parte, possui uma
orientação autoritária que é constitutiva do discurso de obras desse gênero.
Tais discussões estão sob o viés do discurso do outro, também chamado de
heterodiscurso, teorizado por Bakhtin e o Círculo, principalmente em Marxismo e Filosofia da
Linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem
(VOLÓCHINOV, 2017) e, também, em Teoria do Romance I – A estilística (BAKHTIN, 2015).
Nesta breve retomada teórica, o corpus trabalhado – como os prefácios, a capa e afins , ou seja, os textos-moldura, são caracterizados como constituintes de um enunciado concreto,
o que implica em uma produção de sentidos, tanto o texto principal – a obra em si – quanto o
conjunto de textos que o apresentam, que o cercam e o apresentam verbal e/ou visualmente.
Esses textos promovem um diálogo entre as partes textuais, uma vez que, segundo Bakhtin
(2016, p.76), mostram “a complexa inter-relação do texto (objeto de estudo e reflexão) e do
contexto emoldurador a ser criado (que interroga, faz objeções, etc.), no qual se realiza o
pensamento consciente e valorativo do cientista” (2016, p.76). Aqui, portanto, é possível notar
uma intercalação e inter-relação na composição da obra.
Em outros termos, em relação à construção composicional do manual de redação,
existem dois grupos de gêneros intercalados que o compõe: o primeiro seria o próprio manual,
constituído por sua coletânea de excertos citados e intercalados pelo autor, a qual tende para
um discurso dentro do discurso. Já o segundo grupo refere-se aos textos que convergem, de
maneira essencial, para um discurso sobre o discurso. Eles são representados pelos gêneros que
tratam da recepção e circulação de uma obra, tais como: capa; folha de rosto; dedicatória; notas
da edição; apresentação; “explicação necessária”; agradecimentos; e índice.
Esse grupo de enunciados cria um fundo aperceptivo de uma obra para seus
interlocutores. Este “plano dialógico” é considerado por Volóchinov (2017, p. 255) como uma
espécie de “emoldura” ou “emolduragem” do discurso alheio. No que se diz respeito ao corpus
em análise, tais elementos configuram-se como textos-moldura e, por isso, os compreendemos
como a emolduragem na e das obras.
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Assim, os textos-moldura podem ser concebidos como elementos constitutivos da
produção de sentido em relação à obra e não apenas considerados como textos que acompanham
o texto central e que poderão ser descartados. “Ao apresentar o texto ao leitor, o texto-moldura
o faz na condição de argumento de autoridade12 e, muitas vezes, de argumento autoritário,
sinalizando, circunscrevendo antecipadamente a leitura”. (BRAIT, PISTORI, 2020).
No caso CPM, eles desempenham papel fundamental para a compreensão das
motivações das subsequentes edições e renovações do livro, indiciando a relação entre o texto
e seu contexto de recepção, além, consequentemente, das concepções linguísticas e de ensino
envoltas nesse processo.
No Capítulo 3 da dissertação, buscamos expor a metodologia utilizada nesta pesquisa,
bem como a descrição dos procedimentos de análise e coleta de dados realizados em instituições
de livros didáticos em São Paulo, como Livres (Faculdade de Educação – USP) e o Centro de
Memória e Pesquisa Histórica (Unifesp – Campus Guarulhos).

12

Grifos das autoras.
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CAPÍTULO 3

ITINERÁRIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PRÁTICA DE REDAÇÃO

No processo de renovação do ensino de produção escrita, o exame da obra de referência
Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar permite investigar
as pesquisas linguísticas que foram acionadas a favor de uma mudança no ensino da produção
escrita, distanciando do paradigma tradicional do ensino vigente.
Neste capítulo, o foco é apresentar as etapas de construção metodológica para
composição do corpus e a definição de procedimentos de análise. Para tanto, será
imprescindível o uso da abordagem dialógica da linguagem, pois permite uma análise do
manual de redação, considerando-o na sua forma de composição e estilo.

3.1 Delimitação dos corpora e definição: alguns procedimentos

Foi feito um levantamento dos livros e manuais didáticos das décadas de 1960 e 1970
no Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) do Departamento de História da
Universidade Federal de São Paulo, no Campus de Guarulhos e na Biblioteca do Livro Didático
(BLD), da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
Diante do volume de material, foi necessário estabelecer uma delimitação, além das
duas décadas. Foram selecionadas as obras destinadas ao Ensino Médio, na época Colegial,
com seções, capítulos ou atividades destinadas à produção de dissertações e/ou argumentação,
bem como os manuais de Redação em volume único.
No Centro de Memória e Pesquisa Histórica (UNIFESP), realizou-se um levantamento
inicial de títulos dos anos de 1960. A tabela abaixo apresenta 5 obras coletadas que, a priori,
seriam plausíveis para análise.
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Tabela 1 – Títulos disponíveis no CMPH
Autoria
Cretella Júnior,
José
Elia,
Sílvio;
Budin, J.

Elia,
Budin, J.

Sílvio;

Lima, C. H. R.;
Léllis, R. M.;
Rocha, M. P.
Léllis,
Raul
Moreira

Título
Português para o curso pré-normal e
normal
Compêndio de língua e de literatura para
o primeiro ano do curso colegial e para os
candidatos a exame vestibular as
faculdades de filosofia
Compêndio de língua e de literatura para
o segundo ano colegial e primeiro normal.
capítulo redação
Português no colégio para o primeiro ano
dos cursos clássico e científico Atividade
de redação
Português no colégio: história literária do
Brasil para o terceiro ano

Editora
Companhia
Editora Nacional
São Paulo Editora;
Nacional

Ano
1954

Edição
3. ed.

1960

7ª.ed.

São Paulo Editora;
Nacional

1960

8ª. ed.

São Paulo Editora;
Nacional

1964

2.ed.

São Paulo Editora;
Nacional

1966

4.ed.

Fonte: Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) do Departamento de História/UNIFESP.

Nessa tabela, nota-se a composição de compêndios contemplando as três áreas de
ensino: literatura, redação e gramática. No entanto, não foram selecionados por não
apresentarem os critérios centrais para a seleção do corpus: falta de seções destinadas,
especificamente ao parágrafo e/ou à argumentação; e grande parte das obras serem compêndios
e não volumes únicos.
É importante salientar que, nas décadas de 1960 e 1970, a Companhia da Editora
Nacional em São Paulo foi a maior produtora de livros didáticos de português e possuía um
acervo muito significativo com autores de grande renome, como Raul Léllis e José Cretellla
Júnior, publicando para os níveis de escolaridade do ginásio e do colégio. Mesmo com tal
importância, para delimitação de um corpus mais conciso e focado na argumentação à época
em análise, não se optou pelas obras de tal editora.
Em um segundo momento do levantamento bibliográfico, realizou-se uma pesquisa na
Biblioteca do Livro Didático (BLD), da Faculdade de Educação da USP, tanto presencialmente,
como em seu banco de dados online, Livres. Partindo dos critérios elencados e do acervo da
instituição, a coleta obteve 6 manuais, em 1960, e 13, em 1970, dirigidos para o Colegial. A
escolha foi por tomo único, uma vez que as coletâneas de 3 volumes tratam de aspectos de
ensino em geral, mas não apresentavam considerações significativas acerca da redação, do
parágrafo ou da argumentação. A seguir, temos o elencar das obras consultadas antes da escolha
definitiva.
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1960
LORENZON, J. Nelo. Pitoquinho aprende redação. São Paulo, SP: Bentivengna; Bentivegna, 1962.
123p.
GÓIS, Carlos. Método de redação: 68 modelos seguidos de vocabulário e gramática. 13.ed. Francisco
Alves; Paulo de Azevedo, 1965. 175p.
SANTOS, Theobaldo Miranda. Leituras maravilhosas: 4º livro: leitura, gramática, redação. 4.ed.v.4 Rio
de Janeiro, RJ: Agir, 1965. 213p.
SANTOS, Theobaldo Miranda. Linguagem: gramática, redação, leitura silenciosa para a segunda série
primária. 28.ed. São Paulo, SP: Nacional; São Paulo Editora, 1960. 125p.
OLIVEIRA, Carolina Rennó Ribeiro de. Coletânea de composições: para cursos primário, secundário,
vestibular: redação ao alcance de todos. 2.ed. São Paulo, SP: Editôra do Mestre; Linográfica, 1962.
190p.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Fundação Getúlio Vargas; Fundação IBGE, 1969. 502p. (Biblioteca de
Administração Pública).

1970
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Curso de redação. 2.ed. São Paulo, SP: Hamburg; Marco, 1978. 234p.
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Curso de redação: livro do professor. 2.ed. São Paulo, SP: Hamburg;
Marco, 1978. 234p.
LIMA, Rocha; BARBADINHO FILHO, Raimundo; LEITE NETO, Leonardo Gomes de Carvalho.
Manual de redação. Rio de Janeiro, RJ; Juiz de Fora, MG: FENAME; Esdeva Empresa Gráfica, 1979.
139p.
MACEDO, José Armando. A Redação do vestibular. 1.ed. São Paulo, SP: Moderna; Gráfica Editora
Hamburg, 1975. 103p.
MESERANI, Samir Curi. Redação escolar: criatividade: colégio 1. São Paulo, SP: Impres; Discubra,
197-?. 136p.
MESERANI, Samir Curi. Redação escolar: criatividade: colégio 2. v.2 São Paulo, SP: Impres; Discubra,
197-?. 135p.
MESERANI, Samir Curi. Redação escolar: criatividade: colégio 1. São Paulo, SP: Impres; Discubra,
197-?. 136p.
MESERANI, Samir Curi. Redação escolar: criatividade: colégio 2. v.2 São Paulo, SP: Impres; Discubra,
197-?. 135p.
PORTILHO, Maria Helena; PORTILHO, Eponina; FUCHSHUBER, Ilda. Vamos escrever bem: da
gravura à redação: segundo ano, nível 3. Rio de Janeiro, RJ: Conquista, 1971. 64p.
SANTOS, Volnyr; MOTTA, Adir de Souza. Português contemporâneo: gramática, redação,
interpretação de textos. Porto Alegre, RS: Sagra S.A., 197-?. 372p.
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SARGENTIM, Hermínio. Expressão e comunicação lingüística: funções da linguagem, gêneros
literários, gramática, redação. v.1 São Paulo, SP: IBEP, 197-?. 248p.
SARGENTIM, Hermínio. Expressão e comunicação lingüística: funções da linguagem, gêneros
literários, gramática, redação: 2º grau. v.1 São Paulo, SP: IBEP, 197-?. 248p.
KRAUSE, Gustavo Bernardo et al. Laboratório de redação. Rio de Janeiro, RJ: FENAME, 1978. 180p.

Focando no levantamento de manuais didáticos de redação, encontramos volumes que
se mostraram importantes nessas duas décadas, devido à adoção da perspectiva linguística,
tendo como um dos primeiros professores da escola básica, Mattoso Câmara Júnior.
Tabela 2 – Títulos sugeridos durante orientações acadêmicas
Autoria
CÂMARA JR., Joaquim
Mattoso.
GARIA, Othon Moacyr.
LAJOLO, Marisa;
OSAKABE, Haquira;
SAVIOLI, Platão Savioli.
SOARES, Magda Becker;
CAMPOS, Edson
Nascimento.
Fonte: elaborada pelo autor.

Título
Manual de Expressão Oral e Escrita

Editora
J. Ozon

Ano
1961

Edição
1. ed.

Comunicação em Prosa Moderna:
aprenda a escrever, aprendendo a pensar
Caminhos da Linguagem: área de
comunicação e expressão

FGV

1967

1.ed.

Ática

1977

1.ed.

Técnicas de Redação: as articulações
linguísticas como técnica de pensamento

Ao livro
técnico
S. A.

1978

1. ed.

Embora as obras da década de 1970 tenham importância significativa para uma análise
comparativa, foi necessário um recorte temporal e a escolha recaiu na obra Comunicação em
Prosa Moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar (CPM), de Othon Moacyr Garcia
(1967). O motivo pelo qual essa obra foi escolhida se deve ao fato de ela ter uma longa vida
nas escolas nacionais e ter sido adotada por mais de 50 anos em bibliografias e concursos até
os dias atuais. Pela longevidade de sua existência, a obra é considerada, por muitos linguistas e
gramáticos, uma referência no ensino da produção textual no país. A seguir, reunimos 24 textosmolduras de algumas edições de CPM, que, ao serem analisados, trazem o posicionamento
linguístico do autor em vários pontos do ensino de Língua Portuguesa, em especial, aceca do
parágrafo e da argumentação.
Esta dissertação nos possibilitará depreender que o conteúdo dos prefácios e das
apresentações da obra CPM bem como o de capítulos e seções específicas sobre o parágrafo e
a argumentação, explicita a abrangência de um novo espaço discursivo, no qual podemos
identificar novas concepções linguísticas e metodológicas desde os anos de 1960. Nesse viés,
compreende-se o contexto histórico, linguístico e, principalmente, o conhecimento acadêmico
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de nossa própria língua. Por tais possibilidades de análise e subsídios que se oferece, a
importância de textos-moldura não pode ser subestimada e deve ser considerada requisito
mínimo para a plena leitura e compreensão de uma obra, seja esta de teor linguístico ou literário.

3.2 Composição de textos-moldura em Comunicação em prosa moderna

Trabalhar com textos-moldura, em uma perspectiva bakhtiniana, exige partir da
descrição do material de análise para sequenciar um estudo dialógico dos corpora. Para início
desse trabalho, no quadro abaixo, elencamos todas as edições da obra e o respectivo ano de
cada edição.
Tabela 3 – Edições de Comunicação em Prosa Moderna
Edições

Anos de publicação

1ª à 10ª edição

1967 a 1982

11ª à 20ª edição

1983 a 2001

21ª à 27ª edição

2002 a 2010 (com reimpressões)

Fonte: GIRALDES, 2017, p. 124 (com adaptações).

Foram selecionadas as edições: 1ª; 2ª; 5ª e 27ª, por apresentarem mudanças
relativamente consideráveis em suas apresentações, resenhas e/ou introduções. Em relação à
análise dos textos-moldura a serem selecionados e descritos, ressaltamos suas semelhanças ao
decorrer das décadas de publicação da obra, com poucas modificações. Partimos da
apresentação da 1ª edição, escrito por Beatriz M. de Souza Wahrlich, em 1967, por exemplo, e
que se repete na 2ª edição, para uma análise mais detalhada. Além disso, o
prefácio/apresentação intitulado “Explicação Necessária” vai da 1ª edição (1967) até a 22ª
edição (2002), com alterações na 27ª edição (2010). A seguir, apresentamos a composição da
obra a partir de dois segmentos – (i) partes da obra; e (ii) os textos-moldura de cada edição em
análise, os quais estão disponíveis em Anexos:
Tabela 4 – Partes da obra CPM
Parte
Primeira parte
Segunda parte
Terceira parte
Quarta parte
Quinta parte
Sexta parte

Título
A frase
O vocabulário
O parágrafo
Eficácia e falácias da comunicação
Pondo ordem no caos
Como criar ideias
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Sétima parte
Oitava parte
Nona parte
Décima parte
Fonte: GARCIA, 1967, p. XIX.

Planejamento
Redação técnica
Preparação dos originais
Exercícios

Tabela 5 – Textos-moldura em análise

Apresentação
A respeito do Autor
Explicação Necessária

Beatriz M. de Souza Wahrlich
Sem assinatura
Othon M. Garcia

2ª edição/ 1969

Capa

Autor(a)/ Assinatura
Sem assinatura

Capa
O Autor (nas 2ª e 3ª Capas)
Sem assinatura
Nota do editor
Explicação necessária
Othon M. Garcia
Nota sobre a segunda edição
O. M. G.
Opiniões sobre a primeira edição de
Paulo Rónai; Valdemar
Comunicação em Prosa Moderna
Cavalcanti

5ª edição/ 1977

Rubrica

Capa
O Autor (nas 2ª e 3ª Capas)
Sem assinatura
Nota do editor
Explicação necessária
Othon M. Garcia
Nota sobre a segunda edição
O. M. G.
Nota sobre a 3ª. Edição
Othon M. Garcia
Comunicação em Prosa Moderna (4ª
Paulo Rónai
capa)

27ª edição/ 2010

1ª edição/ 1967

Edição

Capa
Orelhas do livro
Explicação necessária
Nota sobre a 27ª edição
Nota sobre a 11ª edição
Nota sobre a 3ª edição
Nota sobre a 2ª edição

Sem assinatura
Othon M. Garcia
Eduardo Garcia

Othon M. Garcia

Fonte: GARCIA, 2010 [1967].

A 1ª edição de Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever, aprendendo a
pensar data do ano de 1967 e foi publicada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Apresenta
capa e contracapa de material duro, com 2ª e 3ª capas encadernadas com o símbolo da FGV e a
contracapa lisa, sem quaisquer escritos. A capa, por sua vez, apresenta o título da obra
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juntamente da autoria, editora e, no texto visual, pena e caneta-tinteiro – uma azul e outra
vermelha – e um círculo verde.
Na “Apresentação”, Beatriz M. de Souza Wahrlich, Diretora da Escola Brasileira de
Administração Pública, assina o texto, apresentando os objetivos do livro, sua importância para
várias áreas do conhecimento – dentre elas, da Administração Pública – e diferenciais da
publicação para a época. Já o texto seguinte com a rubrica “A respeito do autor” traz uma breve
biografia acerca de Othon Moacyr Garcia.
Na “Explicação Necessária”, o autor escreve o prefácio no Rio de Janeiro, em 10 de
junho de 1967,

destacando suas considerações sobre o ensino de língua e da produção textual

para a época, além de apresentar a metodologia utilizada e que compôs sua obra.
Na última seção do livro, elenca-se toda a bibliografia basilar do autor, na qual
perpassam gramáticos, autores literários e pesquisadores da época.
A segunda edição (1969) apresenta pequenas modificações: uma delas encontra-se nas
2ª e 3ª capas, as quais são utilizadas para o texto “O autor” que, na edição anterior, era o quinto
elemento apresentado, com a rubrica “A respeito do Autor”.
Com a rubrica “Nota do editor” e sem assinatura, há o primeiro texto inédito dessa
edição, em que se destaca sua importância para o campo da expressão e as novidades da obra a
partir dos adjetivos elencados ao final, isto é, “moderna, prática, necessária” (GARCIA, 1969,
s. p.)
Em “Explicação necessária”, prefácio do autor, não há modificações e tem as mesmas
data e assinatura. Inclui, em seguida, os agradecimentos também feitos na primeira versão.
Outra novidade apresentada pela 2ª edição é a “Nota sobre a segunda edição”, escrita
por Othon M. Garcia. Destacam-se a revisão realizada na versão atual, bem como os acréscimos
e percalços para tal. Ao término, há, na contracapa, algumas resenhas, com a rubrica “Opiniões
sobre a primeira edição de Comunicação em Prosa Moderna”. São ao todo três textos: um de
Paulo Rónai, “Comunicação planejada”, artigo publicado no “Suplemento do Livro”, do Jornal
do Brasil, em 20 de março de 1968; o segundo foi escrito por Valdemar Cavalcanti, como
“Jornal Literário” do Diário de Notícias; e, por último, um breve comentário no Informativo
(Ano I, dez. 1968, p. 51) da F.G.V.
Passando para a 5ª edição de 1977, destaca-se uma remodelagem na capa da edição, em
que apresenta três cores: predominância de um fundo azul, com uma espécie de “faixa”
vermelha acima e toda a composição “contornada” pela cor branca. O título da obra é
apresentado em caixa alta e negritado, com o número da edição na capa e, abaixo, como de
praxe, a indicação da editora FGV.
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Nas 2ª e 3ª capas, há, como nas edições anteriores, a apresentação do autor, “O Autor”,
sem assinatura e a folha de rosto possui mais simplificação, apresentando apenas o título sem
seu complemento tradicional e o nome do autor. A dedicatória é transferida para o começo da
maioria dos textos moldura, isto é, antes de prefácios ou notas. Na “Nota do Editor”, apresentase, em específico, a nova dição e reforça a novidade, ou melhor, o pioneirismo do livro a vários
públicos e áreas.
Em “Explicação Necessária”, não constam modificações significativas, bem como os
agradecimentos subsequentes a ela. Retomam-se duas notas anteriores, a “Nota sobre a segunda
edição” e a “Nota sobre a 3ª edição”, respectivamente. Ambas são assinadas por Othon M.
Garcia. Com apenas modificações na fonte e na diagramação, apresenta-se o “Quadro da
Matéria” e o “Sumário”, a partir das divisões clássicas do livro. A bibliografia, nesta edição,
permanece como última seção.
Na contracapa, apresentam-se nas mesmas diagramação e cores da capa – descrita
anteriormente – e com a rubrica de “Comunicação em Prosa Moderna”. A assinatura, no
entanto, é apenas de Paulo Rónai, com a mesma publicação de 1968, “Comunicação planejada”.
Não há, no entanto, os demais comentários e/ou resenhas das edições anteriores.
Na 27ª edição (2010), apresentam-se várias novidades quanto a seus textos moldura em
comparação às versões anteriores de CPM. A capa, por exemplo, possui um fundo totalmente
preto e com o título da obra em repetições “esmaecidas” em relação às demais informações: o
autor, o título da obra, a edição e a editora. Todos esses elementos estão em caixa alta, com
variação de cores, ora vermelhas, ora brancas. O título apresenta outra característica, pois tornase um texto verbo-visual ao apresentar formas geométricas – retas e quadrados – com uma seta
entre três letras “O” do título, bem como um destaque na coloração em tom avermelhado.
A folha de rosto desta edição destaca abaixo da autoria (e no topo da página) “Da
Academia Brasileira de Filosofia”. Tal função distingue-se das edições anteriores, pois antes
tratava-se da área de “Filologia”. O título tem uma semelhante diagramação da capa, com
exceção da ausência das cores originais. O subtítulo e o número da edição são também expostos
em seguida. Destaca-se, em uma caixa de texto cinza, que a grafia desta versão está atualizada
com a nova ortografia de língua portuguesa.
Semelhante à 5ª edição, a dedicatória é organizada como um dos textos-moldura iniciais
do livro, seguida pelo clássico prefácio “Explicação necessária”, de Othon M. Garcia. Nele,
apresentam-se modificações relevantes em relação às edições anteriores, como supressão de
alguns parágrafos acerca da organização do livro, bem como de aspectos metodológicos e de
composição do livro; quando não eliminados, suprimidos.
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Apresenta-se uma sequência de quatro notas de edições: uma sobre a edição atual e as
demais acerca de algumas versões específicas e anteriores, a saber: “Nota sobre a 27ª edição,
assinada por Eduardo Garcia, filho de Othon M. Garcia; “Nota sobre a 11ª edição”, de 15 de
setembro de 1983; “Nota sobre a 3ª edição”; e “Nota sobre a 2ª edição. Estas três últimas foram
assinadas pelo próprio autor.
O antigo quadro de matéria possui a rubrica de “Plano sucinto da obra”, em que se
apresentam todos textos moldura e as seções do livro, que vão desde a “Dedicatória” até os
indicies finais – “Índice de assuntos” e “Índice onomástico”. Com nova diagramação, as 10
partes clássicas da obra são apresentadas em seu Sumário.
Com uma expansão no referencial teórico, apresenta-se uma seção bibliográfica maior
e dois índices finais já supracitados. Dois diferenciais nos textos moldura desta nova edição são
importantes: os acréscimos de orelhas à obra e um novo texto à contracapa.
As orelhas do livro tanto da capa, como na contracapa apresentam-se na cor vermelha
com fontes em branco. O texto central delas refere-se ao fragmento do artigo de Paulo Rónai
de edições anteriores, no entanto, não há quaisquer informações acerca de seu título ou fonte,
havendo apenas a assinatura “Paulo Rónai”, em estilo de fonte negrito, ao término.
Na contracapa, com a rubrica “Comunicação em Prosa Moderna” e diagramada em
conformidade à capa, apresenta-se um breve resumo da obra e destaca-se, principalmente, sua
longa duração e importância para o ensino da escrita no Brasil, uma vez que, mesmo após meio
século de circulação, continua sendo um grande referencial nacional em sua área.
Como forma de ainda melhor delimitar o

corpus, optamos por focar nos capítulos

Como desenvolver o parágrafo e Argumentação que tratam especificamente deste segundo
momento de análise acerca da construção composicional e técnica do parágrafo, bem como
pelas linhas teóricas e metodológicas desenvolvidas por Othon Garcia sobre a argumentação.
O capítulo “Como desenvolver o parágrafo” apresenta como seções:
2.1. Enumeração e descrição de detalhes
2.2. Confronto
2.3. Analogia e comparação
2.4. Citação de exemplos
2.5. Causação e motivação
2.5.1. Razões e consequências
2.5.2. Causa e efeito
2.6. Divisão e explanação de ideias “em cadeia”
2.7. Definição

(GARCIA, 1967, p. XXIII)
O capítulo seguinte, com o título de “Argumentação”, possui como seções:
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4.1. Condições de argumentação
4.2. Consistência dos argumentos
4.2.1. Evidências (fatos, exemplos, dados estatísticos, testemunhos)
4.3. Argumentação informal
4.3.1. Estrutura típica da argumentação informal em língua escrita ou falada
4.4. Normas ou sugestões para refutar argumentos
4.5. Argumentação formal
4.5.1. Proposição
4.5.2. Análise de proposição
4.5.3. Formulação dos argumentos
4.5.4. Conclusão
4.5.5. Plano-padrão da argumentação formal.

(GARCIA, 1967, p. XIX)

A partir desses dois capítulos, o foco é investigar a orientação linguístico-discursiva
para o aluno produzir um texto argumentativo, a partir da composição de parágrafo e de recursos
de linguagem para tal. Merece destaque, ao longo da análise, o pioneirismo linguístico da obra
em grande parte de seus capítulos e seções quanto ao repertório técnico sobre o parágrafo, uma
vez que se trata, até os dias atuais, de uma referência importante para o ensino de redação e
textos como um todo.

3.3. Processos analíticos e rotas dialógicas

No manual de redação em análise, para que se compreenda o espaço destinado ao
parágrafo e à argumentação e sua justificativa no projeto didático do autor, o ensino da redação
em produções didáticas deverá ser compreendido não só no processo de escolha e na
combinação do corpus selecionado, como também na distribuição por eixos dos objetos de
ensino de língua materna (leitura, gramática, literatura, etc.).
No corpus selecionado para análise, serão considerados as exposições teóricas, as
orientações para o estudante redigir um texto, os exemplos modelares, as atividades e as
propostas para redação, enunciados concretos esses que seguem uma organização na obra,
textos moldura e gêneros do discurso, nem sempre reiterados em edições posteriores.
A relação entre os enunciados e o trabalho realizado na materialidade linguística é o
foco do nosso trabalho. Para tanto, os objetivos específicos são: (i) descrever e analisar a
construção composicional e os textos-moldura de forma a identificar permanências e mudanças
nas décadas de 1960 e 1970; (ii) reconhecer como o heterodiscurso é apresentado nas seções
em análise; e (iii) compreender e interpretar os conceitos de parágrafo e argumentação
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empregados nas propostas do manual, a fim de identificar as diferentes fontes e orientações
teórico-metodológicas que a eles estão subjacentes.
Do cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos, assim, a pesquisa será norteada pelo
seguinte questionamento: como os conceitos de parágrafo e argumentação são apresentadas aos
alunos?
No capítulo 4, vamos relacionar os pressupostos teóricos com a análise dos textosmoldura elencados e com os capítulos selecionados, em que é considerada a dimensão verbal
dos textos em articulação com a dimensão socioideológica.
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CAPÍTULO 4

DAS ORIENTAÇÕES LÓGICO-RETÓRICAS AO ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO

O objetivo deste capítulo é analisar as orientações lógicas e retóricas no planejamento
do texto argumentativo presentes nos capítulos “O parágrafo” (Terceira parte – 3. Par. – capítulo
1) e “A argumentação” (Sétima parte – 7. Pl. – capítulo 4). O propósito é identificar como a
argumentação é apresentada ao aluno, partindo do conceito de “parágrafo-padrão”, o qual é tido
como foco central para o desenvolvimento do texto.
Para o desenvolvimento da análise, as orientações retóricas e lógicas serão o foco para
compreender o viés da argumentação que perpassam, em uma hipótese inicial, por toda a obra.
Entende-se por “orientação retórica” a reunião dos preceitos sobre o desenvolvimento da escrita
e que devem ser cumpridos pelo interlocutor a partir de conceitos da área da Retórica. Trata-se,
nesse sentido, de técnicas e de procedimentos linguístico-discursivos (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2002 [1958]), que visam à adesão de um determinado grupo social
por um ou mais oradores e/ou discursos.
Conforme assevera Perelman, “o objeto dessa teoria é o estudo das técnicas discursivas
que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos a teses que se lhes apresentam ao
assentimento” (PERELMAN, 1996, p. 4). A Retórica, em síntese, alimenta-se e instala-se em
um mundo de “verdades contingentes” e é a partir dele e das técnicas possíveis em tal área
discursiva que os alunos devem ser capazes de escrever e desenvolver melhor seus textos.
As orientações lógicas, por sua vez, remetem a indicação de preceitos ... Enquanto a
Retórica “trata da coisa-tal-como-ela-é-comunicada”, a Lógica “trata da coisa-tal-como-ela-éconhecida” (JOSEPH, 2002, p. 27). Tal arte do pensamento, assim definida por Miriam Joseph,
em O Trivium, tem uma nova forma de olhar os argumentos com a Nova Retórica, em que se
parte da lógica do razoável, do verossímil. A Lógica na argumentação preocupa-se com a
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validade e a “qualidade” dos raciocínios e das inferências (proposições, silogismos, falácias
etc.).
Nas próximas seções, serão analisados as concepções e os conceitos de parágrafopadrão e os recursos para seu desenvolvimento, temáticas centrais da teoria argumentativa em
CPM; e o que seria a argumentação e sua base lógico-retórica aristotélica empregada ao longo,
não apenas de capítulos em específico, mas no todo da obra, visto que os capítulos e as seções
complementam-se e referenciam-se ao longo do manual.

4.1 Parágrafo-padrão: ideia-núcleo

Garcia define parágrafo-padrão como "uma unidade de composição com um ou mais
períodos, na qual se desenvolve uma ideia nuclear e que se agregam a ela ideias secundárias de
forma lógica e semântica" (GARCIA, 2010 [1967], p. 230).
Ainda segundo ele, há diversos contrapontos a essa ideia de padronização conceitual de
um parágrafo, tais como as diversas maneiras de se desenvolvê-lo; os diferentes tipos de
estruturas; a natureza e o propósito do assunto e/ou da temática; e a competência (competence)
do autor. Tal definição inicial se aplica a um tipo específico de parágrafo que deve ser visto
como “padrão” de duas perspectivas, isto é, tanto como um modelo, um protótipo a ser seguido
por sua eficácia, como pelo uso frequente de escritores consagrados no cânone literário – dando
destaque aos “modernos”.
Nessas primeiras asserções e explicações da obra, nota-se um destaque inicial ao aspecto
de “eficácia”, o que remete ao viés lógico, em que há a preocupação com a qualidade do
desenvolvimento textual e, portanto, do raciocínio e da lógica desenvolvida para o planejamento
de um texto e/ou de um discurso.
Segundo o autor da obra, deve-se evitar a sistematização daquilo que é assistemático,
ou seja, procurar características comuns em parágrafos que carecem de estruturação típica. No
entanto, tal ideia não impede haver exemplificações que demonstram a eficácia de recursos
expressivos ou o contrário: aqueles que são ineficazes na forma de comunicação.
O conceito de “desenvolvimento” do parágrafo está organizado em sete seções com foco
em diferentes processos linguísticos: enumeração, confronto, comparação, analogia, contraste,
definições, exemplos e causa-efeito.
Ao começar a “Enumeração ou descrição de detalhes”, dois exemplos são apresentados.
O primeiro fragmento aparece sem título, com as referências da obra O mulato (1941 [1881])
do maranhense Aluísio Azevedo. A ênfase é no tópico frasal e detalhado no desenvolvimento.
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O texto recupera os detalhes das ruas escaldantes de São Luís do Maranhão, com as pedras,
vidraças e lampiões faiscando ao sol como enormes diamantes. Garcia enfatiza a importância
desse parágrafo descritivo, composto de tópico frasal e desenvolvimento (2010 [1967], p. 231)
como um modelo a ser seguido.
O segundo exemplo, sem título, de Farias Brito, foi retirado de Nova antologia
brasileira, organizada por Clóvis Monteiro (1939). Traz no tópico a seguinte discussão: "a arte
(...) é tudo o que pode causar uma emoção estética" (2010 [1967], p.231), em que mais uma vez
foca nos detalhes da descrição. O desenvolvimento desse trecho tem um caráter mais abstrato,
relativo à volúpia do sonho e da harmonia.
Em seguida, vem o tópico “Confronto”, na qual Othon Garcia aborda um outro recurso
comum de desenvolvimento que é o confronto de perspectivas, ideias, fatos ou fenômenos, que
pode se dar pelo contraste ou pelo paralelo entre ambos. Os recursos estilísticos mais
importantes nessa abordagem são a antítese e a analogia.
Ao se deter nas exemplificações, temos, em um primeiro momento, um parágrafo de
Contraste, sem título, escrito pelo escritor romântico português, António Feliciano de Castilho,
e retirado da Antologia nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet (1960). O tema gira em
torno do contraste existente entre estilo literário de Padre Manuel Bernardes e Padre António
Vieira. No trecho, é possível notar um tópico frasal implícito, já que a ideia-núcleo seria o
próprio confronto que se desenvolve entre os literatos católicos que, ao longo do parágrafo.
Dessa forma, torna-se supérflua, para Garcia, explicitar, de forma inicial, tal embate, pois já
estaria no próprio decorrer do texto (GARCIA, 2010 [1967], p. 232).
Um segundo exemplo de parágrafo com Contraste é remontado a partir de um texto,
sem título, do polímata Rui Barbosa, voltado para a área da política e retirado da Antologia (de
Rui Barbosa), que foi organizada por Luís Viana Filho (1953). Nele, trabalham-se as ideias de
“política” e “politicalha” ao afirmar que “a política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios
definidos, regras morais, leis escritas, ou tradições respeitáveis. A politicalha é a indústria de o
explorar a benefício de interesses pessoais” (GARCIA, 2010 [1967], p. 232). Nesse parágrafo,
percebe-se precisamente a ideia de antítese, na qual é possível realçar as ideias específicas em
oposição a outras, assim como afirmado por Rui Barbosa: “A política é a higiene dos países
moralmente sadios. A politicalha, a malária dos povos de moralidade estragada” (VIANA
FILHO, 1953, p. 32).
Nesse tópico, percebe-se uma retomada ao cânone literário lusófono, e também à área
jurídica, uma vez que Rui Barbosa transitava facilmente entre áreas de conhecimento,
especialmente dos campos literários, acadêmicos e políticos da época. Outro ponto importante
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a se notar é a referenciação tradicional e religiosa retomada como base para a composição de
parágrafos. Nela, nota-se a retomada de valores cristãos, mas que o autor do manual de redação
foco na estrutura e, às vezes, realizando um juízo de valor positivo a ela – como “parágrafo...
bastante bom”; e “... essa ideia está clara” (GARCIA, 2010 [1967], p. 231).
No terceiro tópico, com o título “Analogia e comparação”, Garcia se debruça em tópicos
acerca de semelhanças e paralelos. Define-se o primeiro recurso, a analogia, como uma
semelhança parcial que remete a uma similaridade mais completa e que está oculta. Já no
segundo recurso, a comparação, as semelhanças são caracterizadas como reais, sensíveis, e
trazem formas sintáticas próprias da comparação, como conectivos (“quanto”, “como”, “tal
qual”) e verbos (“parecer”, “assemelhar-se”, “lembrar”).
Segundo o filólogo brasileiro, na analogia, tenta-se explicar o que é desconhecido, pelo
conhecido; o que é estranho, pelo que é familiar ao outro. Dessa forma, há um grande valor
didático em tal recurso estilístico. Como exemplo, apresenta-se um parágrafo, sem título, do
biólogo e geneticista brasileiro Osvaldo Frota Pessoa, de seu livro Iniciação à ciência (1963),
em que trabalha com a ideia de o Sol ser uma fonte de calor.
O biólogo afirma que “o Sol é muitíssimo maior do que a Terra, e está ainda tão quente
que é como uma bola incandescente, que inunda o espaço em torno com luz e calor” (GARCIA,
2010 [1967], p. 233). O processo analógico no texto é explicar o desconhecido (Sol) por
elementos ou termos conhecidos e familiares (como “bola incandescente”), semelhanças essas
que são apenas parciais e usadas didaticamente para melhor compreensão do aluno acerca do
assunto.
Outro exemplo do uso de Analogia é apresentado a partir de outro parágrafo, sem título,
escrito por Rui Barbosa acerca do conceito de “paixão de verdade”, que, para ele, é semelhante
a “cachoeiras da serra”. Nesse excerto, descreve-se de forma detalhada um elemento concreto
e conhecido, a saber, as cachoeiras, para rememorar características e assemelhá-las ao elemento
desconhecido e abstrato: “a paixão da verdade”. Conforme Garcia, apesar de o parágrafo
apresentar um tópico frasal metafórico, seu desenvolvimento é realizado por analogias, isto é,
termos que tornam mais claras as ideias e que sintetizam o que seria, no caso, tal tipificação de
paixão.
Nesse ponto, o autor chama a atenção, em uma nota de rodapé, para a função
esclarecedora da analogia para a lógica. Segundo os lógicos, tais analogias são categorizadas
como “exemplum”, pois raciocinamos por meio de semelhanças e as juntamos com exemplos.
Assim, a exemplificação é um argumento por analogia. Ao distinguir a comparação da analogia,
o autor do manual evoca a retórica clássica acerca da “comparação retórica” - distinta da
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“comparação poética” (símile, metáfora) - que se caracteriza por apontar semelhanças e não
diferenças ou contrastes. Para ele, no entanto, tal distinção é estéril conceitualmente, pois
quando não sinônimas, são, pelo menos, equivalentes.
Um segundo trecho de Rui Barbosa, sem título, retirado da Antologia nacional, de
Fausto Barreto e Carlos de Laet (1960), é utilizado como exemplo para destacar a falta de
estrutura gramatical para a existência de comparação (como o uso de verbos - parece, semelha
- ou conectivos - como). O texto remonta à ideia de um paralelo entre a oração e o trabalho
como “recursos” para a formação moral do ser humano. A partir de tal asserção, discutem-se
as possibilidades de classificação, como analogia ou contraste, contudo, não há uma oposição
semântica entre os dois termos trabalhados. O que se tem, dessa maneira, é um confronto ou
um paralelo.
No início do seguinte tópico do manual, intitulada “Citação de exemplos", o linguista
brasileiro destaca que o exemplo deveria ser categorizado como analogia a partir do viés lógico
(como já destacado na nota de rodapé do tópico anterior). No entanto, há duas feições típicas
de exemplificação, a saber: (i) feição exclusivamente didática e (ii) feição literária. Na primeira
feição, os exemplos não constituem o desenvolvimento de um parágrafo, mas um tipo de
comprovação. Formas gramaticais típicas dessa categoria são as “partículas explicativas”,
como: “por exemplo, ex. g., v. g.”. Em grande parte dos casos, assume-se uma definição
denotativa à enunciação de princípios ou teorias, em oposição ao viés conotativo ou metafórico.
Garcia traz uma definição de Analogia a partir de Rocha Lima, da coletânea Português
no Colégio (1º ano), de 1956, em que se caracteriza tal elemento estilístico como um fenômeno
“de ordem psicológica, que consiste na tendência de nivelar palavras ou construções que de
certo modo se aproximam pela forma ou pelo sentido” (LIMA, 1956, p. 94). A definição se
restringe ao âmbito linguístico exclusivamente, pois, na maioria dos casos, prescinde de
partículas gramaticais próprias (“por exemplo” e “como”).
Para a segunda feição de exemplos, a literária, Garcia traz um trecho sem título, do
historiador e filólogo sergipano, João Ribeiro, retirado da obra História do Brasil (1935). No
texto destacado, exalta-se uma grande virtude dos bandeirantes, a resignação, que é apresentada
a partir de um cotidiano heroico, predominando mais um cunho literário, do que didático. Isso
ocorre porque faltam as “partículas” próprias à primeira categoria, não havendo mais
explanações para além desse aspecto.
O autor do manual também chama atenção para a possível confusão entre enumeração
de exemplos e enumeração de detalhes, evocando um trecho de Notas Contemporâneas (1957),
de Eça de Queirós, em que são apresentados detalhes e exemplos acerca de Antero de Quental.
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Segundo ele, não é muito fácil realizar tal distinção, pois, em grande parte do tempo, o
desenvolvimento de uma ideia-núcleo é feito tanto por exemplos, como por detalhes.
Uma função destacada da enumeração de exemplos é a possibilidade de provar uma
teoria, opinião ou declaração a partir dela, como acontece em análises estilísticas, estudos
filosóficos e em pesquisas acadêmicas em geral. Para asseverar tal funcionalidade, é exposto
um trecho de Manual de estilo (1936), do dramaturgo, poeta parnasiano e filólogo mineiro José
Oiticica, em que apresenta a antítese no estilo de padre Antônio Vieira com enumeração de
trechos como exemplificação.
No quinto tópico, trabalha-se com uma dicotomia importante: apenas fatos ou
fenômenos têm causa, com efeitos; já os atos ou as atitudes humanas possuem motivos,
explicações ou razões, com consequências. Com tal delimitação, apresentam-se inúmeros
exemplos rotineiros e/ou de áreas do saber (das ciências exatas, físico-químicas, sociais, etc)
como forma de afirmá-la.
Um ponto importante destacado por Garcia é deixar clara a distinção entre “causa” (ou
motivo) com “efeito” (ou consequência); ou então causa com outras circunstâncias. Distinguese, também, causas remotas das causas imediatas, como foi, em um exemplo breve, a Grande
Depressão de 1929 como causa subjacente ou remota da Segunda Guerra Mundial (ou uma
das).
A partir de tais distinções que podem parecer, a priori, segundo o autor, “bizantinas”,
serão muito importantes para as explanações sobre o desenvolvimento de parágrafos a partir de
razões ou motivos e por indicações de causas. Segundo o estudioso, a curiosidade inata no
homem é o que explica a frequência de uso de tais recursos – razões e consequências – no
desenvolvimento ou explicação de ideias. “Não será exagero dizer que o homem vive a maior
parte dos seus dias querendo saber por que as coisas acontecem. O modo e o tempo dos atos e
dos fatos parecem preocupá-lo menos do que a causa ou motivos deles” (GARCIA, 2010
[1967], p. 238).
Abrem-se alguns tópicos secundários para a explanação do que foi posto ao término do
quinto tópico, a saber, a distinção entre razões e consequências, e causa e efeito. Nesta primeira
parte, o desenvolvimento de parágrafo a partir de “razões” (assim conceituado por Othon
Garcia) é tido como algo muito comum, uma vez que são a partir delas, das razões e dos
motivos, que se desenvolvem ideias e conceitos.
O seguinte exemplo é um tanto inovador, uma vez que traz a voz discursiva de um aluno
- não se sabe o ano ou curso, para dentro de um manual de redação - o que, de certa forma, traz
um enunciado do cotidiano em contraste aos exemplos literários e acadêmicos, até o momento,
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utilizados e preponderantes na obra. O trecho em específico apresenta, explicitamente, as razões
do trabalho: “Tanto do ponto de vista individual quanto social, o trabalho é uma necessidade,
não só porque dignifica o homem e o provê do indispensável à sua subsistência, mas também
porque lhe evita o enfado e o desvia do vício e do crime13” (GARCIA, 2010 [1967], p. 238).
Observa-se, consoante Garcia, um tópico frasal com uma declaração inicial que se
caracteriza como algo “óbvio”, considerando-a como uma "verdade reconhecida por todos”. A
partir desse protótipo de tópico frasal, há uma série de orações explicativas para a apresentação
de razões.
Outro exemplo é posto em cheque, a partir do livro Fala, amendoeira (1957), de Carlos
Drummond de Andrade, em que as razões, apesar de apresentadas na declaração inicial do
trecho, não estão explícitas como no exemplo anterior. Não há o uso de partículas próprias
(“porque”, “em virtude de”, “por causa de” etc.), mas estão subentendidas ao longo do
parágrafo. Além disso, o trecho também apresenta as consequências, já que se trata de atos e
atitudes humanas. Em geral, “os parágrafos desenvolvidos por apresentação de razões já têm
enunciada(s) a(s) consequência(s) no tópico frasal” (Idem, p. 239).
Um terceiro exemplo é apresentado na mesma subseção, sem título, advindo de Prelúdio
à Revolução (1964), de Augusto Frederico Schmidt, poeta da segunda geração do Modernismo
brasileiro. Nele, são apresentadas razões para ainda considerar o Rio de Janeiro como a capital
nacional: Schmidt destaca a importância da cidade em decisões políticas e a considera como o
local em que há as raízes do país e, também, o povo mais politizado. É considerado, por fim,
“o seu centro de gravidade, esse complexo que é o nosso País unificado e íntegro” (GARCIA,
2010 [1967], p. 239).
Na sequência da explicação do desenvolvimento de parágrafos por meio de razões, o
linguista brasileiro discorre sobre o uso típico do recurso na argumentação. Para ele, para além
do “definir, explicar ou interpretar”, isto é, para além das principais funções da dissertação, o
processo de argumentar caracteriza-se pelo convencimento ou pela persuasão. O uso da
conjunção coordenativa alternativa “ou” na definição do que é argumentar possibilita remontar
às principais funções da retórica clássica, em que, apesar de relativamente distintas, uma está
intrínseca à outra. Segundo Ferreira (2010),

O termo persuadir origina-se de persuadere (per + suadere). Per, como prefixo,
significa “de modo completo”. Suadere equivale a “aconselhar”. É, pois, levar
alguém a aceitar um ponto de vista, é não se valer da palavra como imposição,
mas, sim, de modo habilidoso. Persuadir contém em si o convencer (cum +
13

Grifos do autor.
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vincere), que equivale a vencer o opositor com sua participação, persuadir o
outro por meio de provas lógicas, indutivas ou dedutivas. (FERREIRA, 2010,
p. 15)

Por fim, mas não menos importante, Garcia destaca em sua perspectiva na argumentação
é a ideia de que sempre estamos argumentando, seja na escrita ou na fala, pois, para ele, “grande
parte do que escrevemos ou dizemos é essencialmente argumentação, pois, mesmo explicando,
explanando ou interpretando, estamos sempre procurando convencer” (GARCIA, 2010 [1967],
p. 240). Tal concepção recai, novamente, em pontos centrais do discurso retórico, uma vez que
a persuasão leva em conta a dotação humana de sentimentos, faculdades e impulsos e procura
levar em consideração três ordens de finalidade no discurso: docere (aspecto argumentativo, de
ensinar noções de cunho intelectual), movere (aspecto emotivo, de convencimento) e delectare
(aspecto estimulante do discurso, agradar e manter a atenção).
Ao seguirmos, ainda, tal concepção estabelecida em CPM, é possível notar certos pontos
próximos ao “discurso internamente persuasivo” de Mikhail Bakhtin – com ressalvas à recepção
nacional posterior da obra em comparação à época de publicação do manual, e remetendo
apenas à semelhança em si do conceito - e mostra-se aberto às relações dialógicas, procurando,
muitas vezes, a expansão dos significados. Diferente do discurso autoritário – em que se impõe
em relação aos demais, sem abertura para negociações de significado ou questionamentos - o
discurso internamente persuasivo se estabelece como "metade meu, metade do outro"
(BAKHTIN, 2015, p. 140). Sua criatividade consiste na organização, em um determinado
contexto e, sob tensões por ele impostas socio-historicamente, tal discurso meu e de outrem
formam um novo discurso ainda e sempre inacabado, contudo, dialogizado.
Discutindo esse discurso, Bakhtin assevera que

Nossa formação ideológica é justamente essa tensa luta que em nós se
desenvolve pelo domínio de diferentes pontos de vista, enfoques, tendências
e avaliações verbo-ideológicas. A estrutura semântica do discurso
interiormente persuasivo não é concluída, é aberta, e em cada novo contexto
dialogante é capaz de revelar possibilidades semânticas sempre novas
(BAKHTIN, 2015, p. 140)

A ideia de estarmos “sempre procurando convencer” (GARCIA, 2010 [1967], p. 240)
revela, mesmo que implicitamente, a concepção de embate de ideias e, portanto, de concepções
de mundo, em que a ideologia e o contexto sócio-histórico podem e são levados em
consideração no discurso. Ou seja, nossa formação discursiva sempre é levada em consideração
e, por isso, há sempre a busca pelo convencer e/ou pelo persuadir.
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Após dissertar acerca da importância de razões e fatos no desenvolvimento de
parágrafos e da argumentação, Othon Garcia, em sua segunda subseção e ainda no quinto
tópico, trabalha o recurso de causa e efeito. Para isso, elenca alguns exemplos que trazem, em
si, seu uso. No primeiro trecho, retirado do compêndio Física (1955), de autoria dos Irmãos
Maristas, mostra-se o desenvolvimento a partir do efeito para a causa. Nele, definição de
“pressões nos líquidos” é o foco. Nota-se que as causas são indicadas por partículas próprias,
tanto por locuções prepositivas (“por causa de”, “devido a”), como por conjunções (“porque”),
as quais possibilitam a explicação e, ao término, uma inferência mais genérica acerca do
conceito abordado.
Um segundo exemplo é apresentado, sendo, novamente, retirado do mesmo compêndio
Física, de 1955. O assunto central gira em torno do funcionamento de foguetes, mas partindo
da causa para o efeito em sua explanação. Por fim, o terceiro exemplo, sem título, de Joaquim
Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, foi retirado de Minha formação, publicada em 1900. O
tópico central refere-se à abolição da escravidão e às suas causas para tal. Aproveitando tal
temática, o autor do manual apresenta exemplos de orações que permitem trabalhar tanto a
partir do efeito, quanto a partir da causa. Nesse sentido, as variedades de raciocínios (dedutivos
ou indutivos) implicam e variam a depender da ordem como as indicações (de causa ou de
efeito) são utilizadas no discurso.
O seguinte tópico, intitulado “Divisão e explanação de ideias ‘em cadeia’”, apresenta
cinco exemplos para tal recurso de desenvolvimento de parágrafos. O primeiro fragmento, sem
título, de Alceu Amoroso Lima e sob direção de Álvaro Lins, foi retirado de Estética Literária
(1945). Ele trabalha a ideia de manifestações concretas da vocação literária e divide tal ideianúcleo em várias partes e as elenca, utilizando, assim, um desenvolver de ideias “em cadeia”.
No segundo exemplo, retirado da mesma obra de Amoroso Lima e continuação do
trecho anterior, também sem título, apresenta outra divisão da ideia-núcleo em um segundo
parágrafo. Tal organização textual é característico da explanação de ideias “em cadeia” ou de
forma dividida, ou seja, é um processo de expor a ideia em um parágrafo isolado ou inicial e,
depois, desenvolvê-la em outros, a fim de não haver explanações muito alongadas, como,
também, para manter a clareza.
O texto de Alceu Lima, retirado de Estética Literária (1945), continua sendo utilizado
nos três próximos exemplos, retratando outros aspectos da ideia central do primeiro trecho
(como os de cunho sociológico e histórico). Ao término de tais exemplos, explicações e
retomadas de tal recurso, Garcia entende que o raciocínio “em cadeia” se caracteriza pelo
desenrolar de ideias de maneira “espiral”. Tal método permite que as explicações e implicações
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mais complexas de um texto, ou mesmo de apenas uma única ideia-núcleo, se alargue e se
aprofunde cada vez mais. Para ele, “o método fertiliza a própria imaginação, fazendo com que
de uma ideia surjam outras, numa espécie de explosão em cadeia” (GARCIA, 2010 [1967], p.
243).
O último tópico do capítulo, intitulado “Definição”, começa com um destaque para a
frequência de “definições” em exposições didáticas e ressalta, também, o envolvimento com
outros recursos de desenvolvimentos textuais, como a exemplificação, a descrição e,
principalmente, os confrontos e/ou paralelos.
O primeiro exemplo é de autoria própria de Othon Garcia, no qual ele defini, a partir
das considerações do linguista russo Roman Osipovich Jakobson, o que seriam metáfora e
metonímia:
Os dois tropos ou figuras de designação mais comuns – “as duas figuras
polares do estilo”, como as chama R. Jakobson – são a metáfora e a metonímia.
A primeira consiste em dizer que uma coisa (A) é outra (B), em virtude de
qualquer semelhança percebida pelo espírito entre o traço característico de A
e o atributo predominante, o atributo por excelência, de B.
A metonímia consiste em designar uma coisa (A) pelo nome de outra (B), em
virtude de uma relação não de semelhança ou similaridade mas de
contiguidade, de independência real entre ambas. (GARCIA, 2010 [1967], p.
244)

O segundo exemplo, sem título, foi retirado da obra Dez anos (1958), de Gustavo
Corção, membro da antiga União Democrática Nacional e um expoente do pensamento
conservador no Brasil, e trata de uma definição conotativa de “suicídio” e “martírio”, isto é, de
definições metafóricas. Garcia enfatiza o raciocínio como um dos princípios centrais para o
desenvolvimento de parágrafos e que, por isso, apesar de tais exemplos, não se restringe a
moldes esquemáticos ou rígidos.
Ao término do capítulo acerca do parágrafo, é notável o tratado, mesmo que mínimo,
do assunto na sala de aula, pois, para o autor, “parece incontestável – e a longa prática do
magistério disso nos convenceu – é o valor didático do estudo do parágrafo como uma unidade
de composição” (GARCIA, 2010 [1967], p. 245). A partir dessa consideração, ele cita
complicações do cotidiano do professor de Língua Portuguesa e questiona métodos utilizados
até então, se, de fato, seriam eficazes ou se colaborariam para a aprendizagem do aluno nos
devidos tópicos acerca da constituição de um parágrafo.
Conforme Barbeiro e Pereira (2007), desenvolve-se uma ação sobre o processo da
escrita, isto é, busca-se, por meio das orientações do manual, “proporcionar o desenvolvimento

75

das competências e dos conhecimentos implicados na escrita” (2007, p. 7). Isso ocorre devido
à contextualização do dia a dia evocada por Garcia e em suas sugestões metodológicas aos
docentes. Mais especificamente, ele assevera que:

Na realidade da sala de aula, onde se encontram por vezes mais de 40 alunos,
é difícil corrigir e comentar ao mesmo tempo, com relativo proveito, mais de
duas ou três composições, a menos que o professor se limite a assinalar apenas
errinhos gramaticais de acentuação, grafia, regência e concordância. A
estrutura da frase e a ordenação das ideias só podem ser ensinadas
transcrevendo-se trechos no quadro-negro. Mas que trechos? Fragmentos
apenas? Só os trechos que apresentem certo caráter de individualidade podem
oferecer margem a comentários razoáveis no que respeita à organização das
ideias e à sua expressão eficaz” (GARCIA, 2010 [1967], p. 245).

Assim, a partir de metodologias que buscam a eficácia no desenvolvimento da escrita e,
mais especificamente, do parágrafo, CPM foca em apresentar métodos e conceitos da técnica
da redação, pensando, mesmo que minimamente, no contexto em que aluno e professor estão
inseridos.

4.2 Argumentação em Comunicação em prosa moderna

Como ponto de partida, vale salientar que, na prática da tradição escolar da época (com
alguns “resquícios” ainda nos dias atuais), não havia diretrizes voltadas diretamente para a
argumentação entre os modos de organização de um texto. O objetivo de ensino pairava entre
as tipologias textuais “narração”, “descrição” e “dissertação”. Tal fato ainda é bem salientado
por Garcia ao asseverar que

Nossos compêndios e manuais de língua portuguesa não costumam distinguir
a dissertação da argumentação, considerando esta, apenas “momentos”
daquela. No entanto, uma e outra têm características próprias. Se a primeira
tem como propósito principal expor ou explanar, explicar ou interpretar ideias,
a segunda visa, sobretudo, a convencer, persuadir ou influenciar o leitor ou
ouvinte. Na dissertação, expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a
respeito de determinado assunto; externamos nossa opinião sobre o que é ou
nos parece ser. Na argumentação, além disso, procuramos principalmente
formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão
está conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade (GARCIA, 2010
[1967], p. 380).14

14

Grifos do autor
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O passo inicial é a distinção entre dissertação e argumentação, uma vez que a primeira
tem por função expor e/ou explanar ideias e a segunda persuadir e/ou influenciar o leitor ou
ouvinte. Essa primeira definição de argumentação tem sua origem na retórica clássica, uma vez
que predomina o teor de contraposição, com finalidade de ensinar o aluno a convencer, ou
persuadir o interlocutor.
Essa breve diferenciação permite retomar a questão da dialética aristotélica está presente
no modelo de argumentação proposto por Garcia, já que, após sua breve definição, continua a
explorar a funcionalidade da argumentação. Enquanto, na dissertação, apresenta-se o que
sabemos ou cremos saber acerca de algo ou de um assunto específico, externando opiniões, na
argumentação, busca-se, essencialmente, “formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando
convencê-lo de que a razão está conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade”
(GARCIA, 2010 [1967], p. 380). Nota-se, dessa forma, que a argumentação de viés retórico é
desenvolvida a partir da dialética.
Segundo Robin Smith (1999),

Aristotle says that rhetoric, i.e., the study of persuasive speech, is a
“counterpart” (antistrophos) of dialectic and that the rhetorical art is a
kind of “outgrowth” (paraphues ti) of dialectic and the study of
character types. The correspondence with dialectical method is
straightforward: rhetorical speeches, like dialectical arguments, seek to
persuade others to accept certain conclusions on the basis of premises
they already accept. Therefore, the same measures useful in dialectical
contexts will, mutatis mutandis, be useful here: knowing what premises
an audience of a given type is likely to believe, and knowing how to
find premises from which the desired conclusion follows. (SMITH,
1999)15
Garcia compreende que, na dissertação, é possível expor ideias que discordamos ou que
somos indiferentes sem combatê-las. Como exemplo, ele cita uma situação hipotética em que
um professor de filosofia, ao dar uma aula sobre marxismo e existencialismo, trouxesse em
“absoluta isenção” acerca de tais doutrinas “uma ideia exata, fiel, sem tentar convencer seus
alunos das verdades ou das falsidades numa ou noutra contidas, sem tentar formar-lhes a

Em tradução livre: “Aristóteles diz que a retórica, isto é, o estudo do discurso persuasivo, é uma “contraparte”
(antístrofos) da dialética e que a arte retórica é um tipo de “consequência” (paraphues ti) da dialética e o estudo
dos tipos de caráter. A correspondência com o método dialético é evidente: os discursos retóricos, assim como os
argumentos dialéticos, procuram persuadir outros a aceitar certas conclusões com base em premissas que eles já
aceitam. Portanto, as mesmas medidas úteis em contextos dialéticos serão, mutatis mutandis, úteis aqui: saber em
quais premissas um dado tipo de auditório tende a acreditar e saber como encontrar premissas a partir das quais se
chega à conclusão desejada. ” (SMITH, 1999)
15
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opinião, deixando-os, ao contrário, em inteira liberdade de se decidirem por qualquer delas”
(GARCIA, 2010 [1967], p. 380).
Ao trabalhar com a argumentação, por sua vez, apresenta uma outra situação hipotética
envolvendo um fictício docente adepto do positivismo, com o objetivo de influenciar seus
ouvintes, de apresentar vantagens, de lhes formar a opinião, ele estará, segundo Garcia,
argumentando. Assim, o conceito central de argumentação é: “convencer ou tentar convencer
mediante a apresentação de razões, em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio
coerente e consistente” (Idem).
O uso dos verbos “persuadir” e “convencer” em tal definição e ao longo das explicações
da introdução são importantes para compreender o viés retórico empregado. Segundo Ferreira
(2010), persuadir é levar o outro a aceitar um determinado ponto de vista de forma habilidosa
no discurso. Em si, há o convencer, que se refere a vencer o outro com provas lógicas, dedutivas
ou indutivas. Dessa forma, ao empregar tais termos, Garcia remonta o discurso retórico
aristotélico, caracterizado como “a faculdade de ver teoricamente o que, em dado caso, pode
ser capaz de gerar a persuasão” (ARISTÓTELES, 2005).
A distinção realizada por Garcia assemelhasse à mesma que, contemporaneamente, se
faz entre argumentação e exposição. Segundo Oliveira, o modo expositivo “costuma
predominar em verbetes de enciclopédias, livros didáticos, comunicações em congressos, aulas,
conferências etc.” (OLIVEIRA, 2007, p. 85), a fim de citar alguns dos gêneros textuais em que,
de maneira mais comum, se apresenta.
Ao retornar nos itens iniciais e centrais do capítulo sobre argumentação, mais
especificamente, os itens “4.1 Condições da argumentação” e “4.2 Consistências de
argumentos”, o autor assevera que “a argumentação deve basear-se nos sãos princípios da
lógica” (GARCIA, 2010 [1967], p. 380) e que ela se baseia em dois elementos primordiais, a
saber, “a consistência do raciocínio e a evidência das provas” (Idem, p. 381). Tais trechos e
afirmações, juntamente à estrutura geral do manual, em especial a dos capítulos acerca do
parágrafo e seu desenvolvimento, vinculam a obra não apenas à Retórica, mas também, ao
campo da lógica formal e do estruturalismo.
Para a época de publicação de CPM, tal vinculação entre uma tese argumentativa e a
lógica formal já era, entretanto, controversa, pois, no Tratado de argumentação: a nova retórica,
publicado em 1958, clássica obra de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, os autores
propunham um olhar distinto e de novidade acerca da técnica de argumentação. Consoante
Oliveira (2000),
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Perelman e Olbrechts-Tyteca já lembram há décadas – a primeira edição do
seu Traité de l’argumentation é de 1958 – que a lógica argumentativa tem de
substituir pelo conceito de graus de adesão a uma tese o princípio da lógica
clássica segundo o qual uma proposição seria ou verdadeira ou falsa, não
podendo existir um terceiro valor. (OLIVEIRA, 2000, p. 174).

O foco dos estudiosos era a formulação de uma teoria que buscasse apresentar a verdade
não em polos opostos e/ou distintos, mas sim, que reconhecesse graus diferentes de adesão ou
rejeição à certa tese. Dessa forma, tais vantagens seriam muito importantes, inicialmente, aos
estudos da argumentação. Tal perspectiva é a que os teóricos da “Nova Retórica” defendem, já
no início de seu tratado, como maneira de distinguir o seu modus operandi daquele empregado
pelos lógicos, a saber:

Nosso procedimento diferirá radicalmente do procedimento adotado pelos
filósofos que se esforçam em reduzir os raciocínios sobre questões sociais,
políticas ou filosóficas, inspirando-se em modelos fornecidos pelas ciências
dedutivas ou experimentais, e que rejeitam como sem valor tudo o que não se
amolda aos esquemas previamente impostos. Muito pelo contrário, nós nos
inspiraremos nos lógicos, mas para imitar os métodos que lhes têm propiciado
tão bons resultados de um século para cá. (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2002 [1958], p. 10)

Perelman propõe a substituição, no estudo da argumentação, de um modelo lógico que
se mostraria incompatível com os problemas reais, do cotidiano. O problema da aplicação de
lógica é que, “enquanto um sistema dedutivo se apresenta como isolado de todo o contexto,
uma argumentação é necessariamente situada” (PERELMAN, 1987, p. 234).
Para o autor de CPM, no entanto, não seria necessariamente correto filiar sua teoria
argumentativa, exclusivamente, ao raciocínio lógico: a própria abundância de exemplos,
trechos em destaques e de até situações reais (como trechos de textos de alunos e de
contextualização pedagógica), ou seja, cotidianas, que Garcia apresenta dá conta, de certa
forma, do aspecto pragmático e humano em sua teoria argumentativa. Além disso, a própria
estruturação geral de CPM e de alguns capítulos e tópicos centrais já apresentados
anteriormente, é que nos leva a compreender que, pelo menos, em uma considerável parcela, o
livro ainda se filia tanto à lógica, como à retórica aristotélica.
Se à Retórica coube o papel de “abrigar” a argumentação, tanto em uma versão mítica
(PLANTIN, 2008) como na Retórica de Aristóteles, entende-se que o espaço por ela
conquistado “se foi progressivamente perdendo, nomeadamente, pela sobreposição da lógica e
pela redução da retórica a uma arte de bem dizer”, nas palavras de Maria Aldina Marques (2011,
p. 272-273).
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Esse foi o modelo adotado pelo ensino escolástico da Idade Média e o retorno à Retórica
só se daria, pelo menos simbolicamente, com a publicação da obra clássica de Perelman e
Olbrechts-Tyteca, como trabalhado anteriormente. Segundo Marques, porém, “algumas das
novas teorias retóricas da argumentação pretendem reanalisar e redefinir” a relação entre
argumentação e lógica “a partir de uma lógica ‘informal’ ou ‘natural’” (MARQUES, 2011, p.
273), e não da lógica formal, uma vez que esta, “operando num quadro abstrato, não é adequada
nomeadamente à análise da relevância e pertinência de um argumento em função da conclusão
pretendida” (Idem).
Linguistas, como Velasco (2010), comentam sobre e apoiam, acerca de tal tema, o
ensino da Lógica e de seu viés de pensamento como meios para a construção do bom – no viés
técnico do termo - texto argumentativo, e um estudioso como Toulmin, que publicou sua obra
Os usos do argumento, clássico da argumentação baseado na Lógica, no mesmo ano do Tratado
de argumentação (1958), continua sendo uma importante referência para este campo de estudo.
Ademais, o escrito de Toulmin é, justamente, uma exposição crítica dos fundamentos da lógica
aplicados à teoria da argumentação. Conforme o estudioso assevera: “o grande fator deturpante
(como nós vimos) do desenvolvimento da teoria lógica até aqui tem sido a prática de tratar
argumentos num campo como se fornecessem um padrão universal de mérito e validade”
(TOULMIN, 2006 [1958], p. 364). Por fim, sua proposta de aplicação da Lógica à teoria da
argumentação objetiva, de forma clara, a delimitação do espaço de uma e de outra.
Tomando tais considerações para a compressão do viés teórico na obra em análise, um
aspecto central na estruturação da argumentação em CPM se no segundo tópico de 4.3.1,
“Estrutura típica da argumentação informal em língua escrita ou falada”, em que o autor
discorre acerca da ‘concordância parcial’. Segundo ele

Na concordância parcial (não sabemos que outro nome dar ao segundo
estágio deste tipo de argumentação informal16 ), o autor, ou falante, reconhece
que em certos casos, excepcionais, é possível que a pancada eduque, seja um
bom corretivo, mas – frise-se bem – só em certos casos, só em certa medida,
só em condições muito especiais e, assim mesmo, em poções medicamentosas,
homeopáticas... A concordância parcial (fique a denominação) reflete uma
atitude natural do espírito em face de certas ideias ou teses, pois é
incontestável que existem quase sempre “os dois lados da medalha”; muitas
ideias admitem concordância parcial ou contestação parcial: basta encará-las
do ponto de vista geral ou do ponto de vista particular, basta atentar em certas
circunstancias, em certos fatores (GARCIA, 2010, p. 385).

16

Grifos próprios.
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Segundo Conforte (2012, p. 269), nota-se que Garcia verifica a existência desse
momento em que mais se apresenta a natureza polifônica e dialógica da argumentação. Por falta
de outra nomenclatura, emprega a expressão concordância parcial, mas que, no todo, remete
ao aspecto essencial e intrínseco do discurso argumentativo – o dialogismo.

81

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto científico brasileiro, os manuais didáticos de redação, um dos gêneros
discursivos mais tradicionais da história da educação desde a Modernidade, especialmente do
ensino de produção textual, vem se configurando uma temática relevante para pesquisas,
principalmente nas áreas da Educação e da Linguística, com diferentes perspectivas e
abordagens teórico-metodológicas.
Há mais de cinquenta anos, a obra Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a
escrever, aprendendo a pensar é uma referência clássica do professor Othon Garcia para a
produção textual em português desde os anos de 1960. O professor e linguista aborda aspectos
essenciais para tal prática, como o uso de verbos, vocábulos, figuras de linguagem utilizados
na construção de toda sorte de tipologias textuais e gêneros discursivos, com destaque para a
dissertação e argumentação – elementos que são bem distinguidos pelo próprio autor.
A perspectiva sobre a dissertação passa previamente sobre elementos semânticos e
sintáticos, os quais trazem uma entonação que ainda enfatiza o que se é cobrado nos mais
difíceis concursos, vestibulares nacionais e, em certa medida, no ensino tradicional. Nela,
trabalha-se com o entendimento e a utilização de tópicos frasais, por exemplo; o que deve haver
em uma introdução do trabalho e como fazer uma conclusão coerente, mas, ao mesmo tempo,
sintética. No entanto, amplia-se tal metodologia para haver, também, uma visão crítica no e
para o discente, uma vez que é apenas a partir de tal criticidade e reflexão que o aluno será
capaz de desenvolver, de fato, uma dissertação. Tal produção não somente seguirá as devidas
normas e padrões gramaticais, que são, sim, essenciais para uma produção adequada, mas
também apresentará coesão e coerência no desenvolvimento de seu conteúdo, assim como, na
própria escrita do aluno.
A perspectiva teórico-metodológica assumida nesta dissertação sustentou-se nas
reflexões filosófico-discursivas de Bakhtin e o Círculo. Nosso principal ângulo de apreensão
do manual de redação se dá a partir do conceito de texto-moldura. Enfoque teórico que nos
possibilitou alcançar nosso objetivo de pesquisa: as noções teórico-metodológicas que
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subjazem à proposta de ensino da dissertação, tomando como corpora os textos moldura e
capítulos acerca da dissertação e argumentação em CPM. Tal obra perpassou por importantes
contextos histórico-ideológicos concretos, como a Ditadura Militar e a Nova República. O
primeiro período marcado pela construção e firmação da nacionalidade brasileira de forma
repressiva e unilateral; já o segundo contexto, por uma nova abertura democrática do país à
população e às instâncias sociais em um todo.
Essa perspectiva foi de grande valia, também, a partir do conceito de
heterodiscursividade, o que conferiu sentido à escolha da obra que incorpora uma abordagem,
em vários aspectos da produção escrita, pioneira, mas em outros pontos, de forma tradicional.
A presença de perspectivas variantes em tal manual ganha importância na medida em que
possibilitam a percepção e análise das múltiplas vozes presentes e vieses linguísticos ao longo
da publicação de mais de 50 anos.
O conceito bakhtiniano de heterodiscursividade empreende novos contornos a uma
compreensão ativa da produção textual no país, dada a importância contemporânea da obra após
décadas de existência, que é “determinada não por fora mas de dentro: porque o diálogo social
soa no próprio discurso, em todos os seus elementos, sejam ‘conteudísticos’, sejam ‘formais’.”
(BAKHTIN, 2015, p. 77). A prática de uma perspectiva sociológica, com referência ao contexto
histórico-social e às orientações linguística em voga nas décadas de 1960 e 1970, amplia a
compressão da obra de Othon Garcia em sua dialogicidade interna, manifestada e compreendida
na estrutura estilística, na forma e em seu conteúdo.
Consideramos que a emolduragem do manual configura a orientação exterior da obra e
o próprio manual sua orientação interior. A partir das análises inicias desenvolvidas,
depreendemos interações dialógicas atuantes na construção da totalidade da obra e, desse modo,
das perceptivas linguísticas e metodológicas predominantes sobre a dissertação/argumentação.
Isso ocorre porque as vozes que as molduram, isto é, seus elementos extraverbais –
interlocutores, condições de produção e recepção – orientam e constituem o seu discurso
interior.
Os destaques dados aos textos moldura e aos capítulos acerca do Parágrafo e da
Argumentação apontam que CPM, ao privilegiar a concepção de “aprenda a escrever,
aprendendo a pensar”, acaba por enfatizar um olhar voltado ao modo de organização textual
cuja construção e constituição se fundamentam, precisamente, no raciocínio lógico-retórico,
mais do que o Narrativo e muito mais do que o Descritivo. Busca-se, nele, a reflexão como base
para a produção textual e não apenas um purismo gramatical, perspectiva enfatizada na época
de produção e, às vezes, em obras contemporâneas do mesmo gênero. A análise das
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emolduragens axiológicas assinadas tanto pelo autor do manual de redação, como de editores
e/ou críticos, além dos capítulos destacados, evidencia a presença de valores ideológicos
distintos, mas complementares, que disseminados ao longo da obra constitui bases do seu
projeto linguístico e didático.
A singularidade constitutiva de CPM, caracterizada principalmente pela inter-relação de
valorações ideológicas variantes, como a abordagem linguística inovadora à época e as
permanências tradicionais do ensino de língua – aqui como meio para o ensino, não como fim
em si – congregam-se com as reflexões de Bakhtin e seu Círculo, em que os gêneros do discurso
são relativamente estáveis e, por estarem constituídos na tensão, sempre são orientados para o
extraverbal, isto é, para a vida.
Outro ponto importante percebido e analisado durante os capítulos sobre argumentação
é a proximidade conceitual de Othon Garcia ao “discurso internamente persuasivo” de Mikhail
Bakhtin – com ressalvas à recepção nacional posterior da obra em comparação à época de
publicação do manual. O autor parece aberto às relações dialógicas, procurando, muitas vezes,
a expansão dos significados. Distintamente do discurso autoritário – em que há a imposição em
relação aos demais, sem quaisquer aberturas para negociações de questionamentos - o discurso
internamente persuasivo se estabelece como "metade meu, metade do outro". Sua criatividade
consiste na organização, em um determinado contexto e, sob tensões por ele impostas, sócio
historicamente, tal discurso e o de outrem formam um novo discurso ainda e sempre inacabado,
entretanto, dialogizado.
Sob os olhos de um manual de referência para o ensino gramatical e, principalmente,
para a produção de redação, é possível constatar que no grande tempo da cultura escolar e das
orientações linguísticas no Brasil, Othon Moacyr Garcia foi um dos que mais se destacaram em
sua abordagem acerca da estruturação de parágrafos, bem como de sua perspectiva sobre a
argumentação que influenciaram e influenciam em manuais de redação e livros didáticos
contemporâneos.
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ANEXOS
ANEXO A – Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO B – Contracapa Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO C – Orelhas de Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO D – “Plano sucinto da obra” Capa de Comunicação em prosa moderna (2010
[1967])
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ANEXO E – Nota sobre a 2ª edição Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO F – Nota sobre a 3ª edição
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ANEXO G – Nota sobre a 11ª edição Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO H – Nota sobre a 27ª edição Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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ANEXO I – “Explicação necessária” Capa de Comunicação em prosa moderna (2010 [1967])
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