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"All 'my work' [in rhetoric] is really somebody else’s work. I have 
stolen all of it from wiser heads than mine will ever be... What I 
have appropriated from others is indeed ‘goods’. In fact, it is 
good goods. This much at least can be said for me: I was 
shrewd enough to recognize valuable property when I saw it. 
Others of my contemporaries had gone to the fountainheads 
before me. Apparently, many of them did not realize the value 
of what they found there. Even before I had sluiced the 
streams, I detected the golden grains suspended there in 
solution" (CORBETT, 1983, p. 288). 
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RESUMO 

 
MELLO, Hélia Coelho. Progymnasmata - um presente dos gregos. Exercícios 
retóricos para o ensino do texto dissertativo-argumentativo. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 
2018. 
 

Considerando-se a necessidade do ensino do texto dissertativo-argumentativo nas 
escolas brasileiras atualmente, esta tese buscou investigar de que forma a Retórica 
pode contribuir para tornar o aluno mais capacitado para a produção escrita desse 
gênero textual. Após o diagnóstico da situação do ensino desse texto, por meio de 
análise de dez coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa propostas pelo 
Programa Nacional de Livros Didáticos de 2015, e da investigação sobre o 
rendimento dos estudantes em provas de redação do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) nos anos de 2015 e 2016, este estudo objetivou a elaboração de uma 
metodologia para o ensino da dissertação, aplicando, com as devidas adaptações, 
teoria proposta pela retórica clássica — utilização dos progymnasmata — às 
circunstâncias atuais, tendo em conta experiências paralelas realizadas nos Estados 
Unidos e na Europa. O estado do conhecimento atingido a partir dos estudos 
realizados gerou um modelo-piloto de atividades escritas como sugestão para uso 
em escolas públicas brasileiras por professores de Produção Textual do Ensino 
Médio. Esse modelo poderá ser utilizado e adaptado pelos professores para 
corroborar o ensino do gênero textual que já ocorre com o uso dos livros didáticos.   
  

Palavras-chave: Retórica. Texto dissertativo-argumentativo. Progymnasmata. Ensino 
Médio. 
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ABSTRACT 

 

MELLO, Hélia Coelho. Progymnasmata— a gift from the Greeks. Rhetorical 
exercises for the teaching of the argumentative dissertation. Campos dos 

Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte-Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 
2018. 
 
Considering the necessity of teaching the argumentative-essay text in Brazilian 
schools, this thesis sought to investigate how rhetoric can contribute to make the 
student more capable to the written composition of this textual genre. After the 
diagnosis of the situation of the teaching of this text, through analysis of ten 
collections of Portuguese textbooks proposed by the National Textbook Program of 
2015, and the research on the students' incomes in writing tests of Enem (National 
High School Examination) in the years of 2015 and 2016, this study aimed at the 
elaboration of a methodology for the teaching of the dissertation, applying, with 
appropriate adaptations, the theory proposed by the classical rhetoric - the use of 
progymnasmata - to the current circumstances, taking into account parallel 
experiments carried out in the United States and Europe. The state of knowledge 
reached from the studies carried out generated a pilot model of written activities as a 
suggestion for use in Brazilian public schools by teachers of Textual Production of 
High School. This model can be used and adapted by teachers to corroborate the 
teaching of the textual genre that already occurs with the use of textbooks. 
 
 
Keywords: Rhetoric. Argumentative text. Progymnasmata. High School. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O ensino da elaboração do texto dissertativo-argumentativo no Ensino Médio, 

na maioria das vezes, se dá por meio do livro didático que ainda é o único recurso 

para muitos professores das escolas (principalmente das públicas) no Brasil. A 

dificuldade de os alunos produzirem textos dessa natureza é evidenciada pelos 

resultados ruins obtidos nas provas do Exame Nacional do Ensino Básico (Enem) 

todos os anos; por isso, resolvemos pesquisar sobre o tema.  

O texto dissertativo-argumentativo é a modalidade textual exigida nas provas 

de redação do Enem no Brasil. A Cartilha do Participante de 2017 assim orienta o 

aluno sobre os objetivos que deve cumprir na elaboração da redação: 

 

A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em 
prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de 
ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a 
serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter 
sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa 
redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a 
respeito do tema proposto –, apoiada em argumentos 
consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando 
uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo 
com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você 
deverá, também, elaborar uma proposta de intervenção social 
para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que 
respeite os direitos humanos (BRASIL, 2017, p.7). 

 

Esta tese se propõe a elaborar uma metodologia de ensino, baseada nos 

progymnasmata, para o exercício do espírito crítico do aluno que é necessário à 

elaboração do texto dissertativo-argumentativo no fim do Ensino Médio. 

Progymnasmata eram exercícios retóricos presentes em manuais1 originados na 

Grécia antiga e difundidos durante o Império Romano. Estes eram executados por 

estudantes de Retórica, que começavam a sua escolaridade com idades entre doze 

e quinze anos. O objetivo deles era preparar os alunos para a escrita de discursos 

completos (oratio) depois de terem terminado os seus estudos com os professores 

de Gramática e Retórica. O nome progymnasmata se refere à função dos exercícios. 

                                                             
1
 Existem apenas cinco manuais dos progymnasmata gregos, atribuídos a Nicolau de Mira, Aftônio de 

Antioquia, Libânio, Hermógenes de Tarso, Téon de Alexandria. 
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Se as formas elevadas do treinamento escolar eram as declamações (“gymnasmata” 

em grego); então, o que os preparava era a pré-declamação (progymnasmata).  

Para ilustrar a situação atual do ensino do texto dissertativo, apresenta-se o 

resultado obtido pelos alunos em recentes provas de redação do Enem e também 

como se dá o ensino da sua produção por meio de análise dos livros didáticos 

propostos pelo Programa Nacional de Livro Didático de 2015 que foram adotados 

nas escolas públicas no Brasil. Uma pesquisa, da retórica clássica à 

contemporânea, possibilitou o conhecimento de recursos para a elaboração de uma 

metodologia que possa ser utilizada para auxiliar a preparação do aluno para a 

produção dessa modalidade textual.  

 

Problema 

Pretende-se, nesta pesquisa, responder ao seguinte questionamento: de que 

forma a Retórica pode contribuir para tornar o aluno de Ensino Médio capaz para a 

produção escrita do texto dissertativo-argumentativo em provas do Enem?   

 

Hipótese 

Cremos que se pode encontrar, na Retórica Clássica, fundamentação teórica 

e prática para a elaboração de uma metodologia mais adequada e centrada nas 

necessidades dos alunos do Ensino Médio, ou seja, uma metodologia que privilegie 

o exercício do espírito crítico deles para que sejam capazes de posicionar-se diante 

dos temas que serão propostos nas provas de redação do Enem.    

Objetivo Geral 

 

Elaborar metodologia para o ensino da produção do texto dissertativo-

argumentativo aplicando, com as devidas adaptações, teoria proposta pela retórica 

clássica às circunstâncias atuais, tendo em conta experiências paralelas realizadas 

nos Estados Unidos e na Europa com a utilização dos progymnasmata. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar os termos pelos quais vem se dando o ensino de produção do 

texto dissertativo-argumentativo por meio da análise de dez coleções de livros 

didáticos de Língua Portuguesa propostas pelo PNLD 2015 para adoção nas escolas 
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públicas de Ensino Médio do Brasil, baseando o diagnóstico no princípio que 

abordaremos na pesquisa: importância de exercícios para o desenvolvimento da 

capacidade de juízo crítico do aluno.   

 Investigar o resultado obtido por alunos do Ensino Médio nas provas de 

redação do Enem nos últimos anos.  

 Analisar a evolução histórica da Retórica e a importância da tratadística 

clássica para o ensino da argumentação, baseando-se nos manuais dos 

Progymnasmata e nos preceitos de Aristóteles, Cícero e Quintiliano.  

 Pesquisar os exercícios de composição retórica em obras de autores gregos 

dos Progymnasmata  (Nicolau de Mira, Aftônio de Antioquia, Libânio, Hermógenes 

de Tarso, Téon de Alexandria) e também na sua versão latina 

(nas praeexercitationes de Quintiliano). 

 Pesquisar o uso atual dos antigos exercícios de composição, considerando 

experiências recentes realizadas em escolas americanas e europeias. 

 Apresentar uma proposta de utilização dos progymnasmata por meio de 

modelo-piloto que servirá como metodologia de apoio para o ensino da escrita do 

texto dissertativo-argumentativo no Ensino Médio. 

 

Justificativa  

 

De acordo com dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), que mede a qualidade do ensino no país, o Ensino Médio, em 2017, com 8 

milhões de alunos de estudantes das escolas publicas e privadas é o que está em 

pior situação quando comparado às séries iniciais e finais da educação fundamental: 

a meta do ano era de 4,3, mas o índice ficou em 3,7.  

O ensino da escrita nessa fase do ensino pode estar contribuindo para esse 

fracasso. Muitos estudos realizados a partir do final do século XX por pesquisadores 

como Rocco (1981), Pécora (1992), Val (1994), Batista (1997), Suassuna (2004), 

Gavazzi (2004), Riolfi (2010) comprovam que o ensino do texto dissertativo-

argumentativo está sendo feito de forma superficial na escola brasileira.  

A escolha pela análise do ensino do texto dissertativo-argumentativo, nessa 

pesquisa, deve-se ao fato de que é o gênero textual exigido nas provas de redação 

do Enem.  
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Além disso, por tratar-se de uma pesquisa na área de Cognição e Linguagem, 

um estudo sobre o processo de construção da argumentação que favorece o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, papel fundamental da escola, é muito 

pertinente e relevante. Leitão (2011, p. 20-21) considera que, no processo 

argumentativo, há uma espécie de “negociação” entre duas partes (não 

necessariamente dois indivíduos) que divergem em relação a um tópico discutido e 

assumem os papéis de proponente e oponente em relação aos pontos de vista 

apresentados; isso significa que quando um aluno é incentivado a pensar sobre um 

assunto a fim de elaborar um posicionamento sobre o tema, mesmo que não discuta 

com outra pessoa, ocorre uma discussão interna em sua mente; ele é ao mesmo 

tempo proponente e oponente de posicionamentos. Sobre isso, diz que ao 

proponente cabe apresentar justificativas para sustentação de seus pontos de vistas, 

examinar contra-argumentos e a sustentabilidade de suas afirmações para as 

refutações que fizer e reafirmar ou modificar o seu ponto de vista depois desse 

processo; e , ao oponente, cabe trazer dúvidas ao diálogo por meio de questões e 

afirmações que ponham em xeque os argumentos do proponente. A autora afirma 

que a necessidade de responder a essa oposição ("característica definidora da 

argumentação") desencadeia "mecanismos cognitivo-discursivos essenciais à 

aprendizagem e ao exercício do pensamento reflexivo". 

A dificuldade que os alunos têm em relação à argumentação e produção do 

texto dissertativo-argumentativo nas provas de redação será ilustrada no próximo 

capítulo, por meio de resultados obtidos por eles nas redações do Enem.  

Constatada essa situação, decidiu-se também investigar como os livros 

didáticos adotados nas escolas públicas brasileiras têm apresentado o ensino de 

produção desse gênero textual. No Brasil, o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) disponibiliza coleções de livros para os alunos de escolas públicas e, como 

há utilização desses livros em um extenso número de escolas no país, o seu 

conteúdo pode estar contribuindo para os resultados preocupantes. 

O gráfico seguinte permite-nos verificar o quantitativo de aquisições de livros 

didáticos entre 2007 e 2013, que atendeu ao Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil. 
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Figura 7: PNLD-quantidade de livros distribuídos 2007-2013 (em milhões) 
Fonte: MEC 

 

 

Segundo dados apresentados pelo FNDE2 (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), foi feito um investimento de R$ 870.430.582,11 

para a compra de 83.360.966 livros didáticos a serem utilizados em 2015 nas 

escolas de Ensino Médio do país. Foram atendidos 7.112.492 alunos em 19.363 

escolas beneficiadas. 

Pode-se também perceber, pelo gráfico elaborado pelo MEC em 2016, que 

ilustra a distribuição de matrículas por dependência administrativa, um fato 

importante: a maioria da população do Ensino Médio está matriculada na rede 

pública. 68,1% das escolas são estaduais e a União e os municípios participam com 

1,8% e 0,9%, respectivamente. Apenas 29,1% são privadas.  

 

 

                                                             
2
Disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatistico/progra 

mas-do-livros Acesso 22 out. 2017 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatistico/progra%20mas-do-livros
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatistico/progra%20mas-do-livros
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Figura 8: Número de escolas de ensino médio por dependência administrativa Brasil-2016 
Fonte: Censo Escolar 2016- MEC 

  

 

A escola pública, por abrigar a maioria dos estudantes de Ensino Médio no 

Brasil, merece atenção; por isso foram analisados apenas os livros didáticos de 

Língua Portuguesa aprovados pelo MEC para o PNLD3 2015.  

A investigação, apresentada no capítulo seguinte, mostra como se dá o 

ensino da produção do texto dissertativo-argumentativo nos livros didáticos do 

Ensino Médio e, a partir dos estudos de Retórica, apresenta uma metodologia 

baseada nos progymnasmata que poderá desenvolver o processo reflexivo dos 

alunos, essencial para a produção de bons textos argumentativos.  

Nas últimas quatro décadas, houve uma recuperação do estudo da Retórica e 

uma revalorização de práticas pedagógicas, recentemente parcialmente ignoradas, 
                                                             
3 O Programa Nacional de Livro Didático tem por objetivo prover com livros didáticos as escolas 
públicas de ensino fundamental e médio das redes de ensino que participam dele. De acordo com a 
Resolução CD FNDE nº. 42/2012, pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) são atendidas 
apenas as escolas federais e as redes de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal  que 
tenham aderido formalmente ao Programa, mediante assinatura de termo específico disponibilizado 
no portal do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- www.fnde.gov.br >> 
Programas >> PNLD >> Termo de Adesão) 

 3
.   
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mas que sempre tiveram enorme êxito. Em vários países da Europa e nos Estados 

Unidos, principalmente, tem havido um esforço considerável para adaptação dos 

Progymnasmata ao ensino fundamental, médio e superior.  

Experiências pedagógicas em muitos países muito têm se beneficiado da 

utilização da teoria clássica, dos exercícios de composição retórica prescritos na 

literatura dos progymnasmata. Adaptá-los à realidade brasileira é possível, e é o que 

se pretende ilustrar nesta tese.  

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Do ponto de vista da finalidade, esta pesquisa é aplicada, já que seu objetivo 

foi gerar conhecimento para aplicação prática e para a solução de um problema 

específico que já é conhecido e foi demonstrado no texto do trabalho — a 

dificuldade, evidenciada pelo baixo rendimento em exames do Enem, que alunos do 

Ensino Médio têm para a elaboração do texto dissertativo-argumentativo.  Desse 

modo, ela  serviu não apenas para gerar um novo conhecimento, aumentando o que 

já está disponível, mas também para propor um modelo-piloto de ensino que possa 

ser aplicado nas escolas públicas brasileiras da atualidade. Para tanto, partimos de 

conhecimentos já desenvolvidos em investigações anteriores realizadas por 

pesquisadores da atualidade (uso dos progymanasmata para treinamento de escrita 

e posicionamento crítico do aluno) para melhorar o processo de ensino desse 

gênero textual.  

A pesquisa é qualitativa, do ponto de vista da abordagem do problema, já que 

a análise de dados de livros didáticos não requereu o uso de métodos e técnicas 

estatísticas; teve, portanto, caráter subjetivo.  

Sob o ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa foi explicativa porque visou 

identificar e explicar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência do 

desempenho ruim dos alunos nas provas de redação do Enem, aprofundando o 

conhecimento dessa realidade.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a maior parte da pesquisa é 

bibliográfica, já que foi elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos, manuais e outros textos de caráter 

científico.  
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A pesquisa bibliográfica foi realizada com diferentes fins que são os mesmos 

apontados por Köche (2011, p. 122): ampliação do conhecimento do investigador 

para delimitação do problema da pesquisa, domínio do assunto para descrição e 

sistematização do estado da arte do tema.  

Todas as etapas desta tese foram realizadas durante três anos (2015-2018). 

As etapas compreenderam análise da situação atual do rendimento dos alunos nas 

redações do Enem, análise das coleções do PNLD adotadas pelas escolas públicas 

em 2015, atividades de pesquisa e leitura de textos sobre o tema,  elaboração de 

uma proposta de utilização dos progymnasmata para o ensino da escrita do texto 

dissertativo-argumentativo em escolas públicas brasileiras de Ensino Médio e, por 

fim, elaboração dos capítulos da tese.  

Foi feita análise qualitativa dos dados para a realização da investigação. 

Procurou-se verificar como se dá o ensino de redação do texto dissertativo-

argumentativo em escolas públicas de Ensino Médio no país por meio dos 

conteúdos dos livros didáticos a partir dos referenciais teóricos mobilizados nesta 

pesquisa.  

Foram analisadas coleções propostas pelo MEC para o ano de 2015. O 

objetivo principal da tese não foi a análise de livros didáticos, por isso não houve 

aprofundamento de estudo sobre questões apresentadas nas observações. No 

entanto, caso o leitor tenha interesse em algum aspecto apresentado, poderá 

consultar as obras a partir dos comentários realizados pela autora. 

Os dados foram gerados por meio de análise e interpretação de conteúdos 

presentes na seção de produção textual das 10 coleções de livros didáticos de 

Língua Portuguesa de Ensino Médio, aprovadas pelo PNLD 20154. Foram elas:  

1. ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. 

Português: Contexto, Interlocução e Sentido 2.ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

2. ABREU-TARDELLI, Lília Santos; ODA, Lucas Sanches; TOLEDO, Salete. Vozes 

do Mundo - Literatura, Língua e Produção de Texto. São Paulo: Editora Saraiva, 

2013. 

3. AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. 

Novas Palavras. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2013.  

                                                             
4
 Das 17 coleções que passaram pelo processo avaliatório no PNLD 2015, foram aprovadas 10 

(58,82%). A avaliação das obras ocorreu durante o ano de 2013, tendo sido concluída com a 
divulgação do Guia em 2014. (Quadro geral de obras– PNLD 2015. Fonte: Cogeam – 
DCE/SEB/MEC. 2014.). 
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4. CAMPOS, Elizabeth Marques; CARDOSO, Paula Cristina Marques M. Pinto; 

ANDRADE, Silvia Letícia de. Viva Português. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2013.  

5. CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Anália Cochar. Português 

Linguagens. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013 

6. FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO JUNIOR, José 

Hamilton. Língua Portuguesa: linguagem e interação. 2ª ed. São Paulo: Ática, 

2013. 

 7. FARACO, Carlos Alberto. Português, Língua e Cultura. 3ª ed. Curitiba: Base 

Editorial, 2013.  

8- MARTIN, Roberta Hernandes Vima Lia. Língua Portuguesa. São Paulo: Editora 

Positivo, 2013. 

9-RAMOS, Rogério de Araújo. Ser Protagonista — Língua Portuguesa. 2ª ed. São 

Paulo: Edições SM, 2013.  

10-SETTE, Graça; STARLING,Rozário; TRAVALHA, Márcia. Português 

Linguagens em Conexão. São Paulo: Editora Leya, 2013. 

  

Após esse diagnóstico inicial, foi realizada uma pesquisa teórica baseada na 

Retórica Clássica sobre os Progymnasmata e uma pesquisa de experiências 

recentes de ensino da argumentação realizadas em escolas americanas e 

europeias. Quanto ao levantamento das fontes, inicialmente, os textos pesquisados 

foram selecionados de acordo com os objetivos da pesquisa e, posteriormente, 

fichamentos foram elaborados visando desenvolver os capítulos da tese. Essa 

extensa pesquisa bibliográfica foi realizada em Portugal, na Universidade do Porto, 

onde se buscaram as fontes necessárias com a colaboração do coorientador da 

tese.  

Após esse estudo aprofundado sobre o assunto, foi elaborado um modelo-

piloto proposto para complementar o ensino do texto dissertativo-argumentativo no 

Ensino Médio, baseado nos progymnasmata, adaptando-os à realidade da escola 

pública brasileira de Ensino Médio da atualidade.  

O modelo foi direcionado aos alunos do Ensino Médio por considerarmos que 

os passos a serem seguidos em cada exercicio servem para treinar a capacidade de 

espírito crítico deles, o que é fundamental para que adquiram a competência de 

posicionamento sobre um tema, ou seja, a capacidade de elaboração da tese que 

será apresentada e defendida  na redação do Enem. 
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No contexto atual de ensino no Brasil, sabemos que propor a utilização de 

todos os progymnasmata desde o ensino fundamental até o Ensino Médio se 

tornaria uma tarefa árdua e de difícil realização; até poderiam ser utilizados, mas de 

forma restrita e oferecidos a alguns poucos estudantes como ocorre em algumas 

escolas de estudos clássicos nos Estados Unidos e Europa. Portanto, não serão 

apresentadas, no modelo-piloto, atividades relacionadas a outras fases do ensino da 

composição como leitura em voz alta, leitura compreensiva dos textos, 

memorização, estudo de vocabulário, apresentação de questões gramaticais, 

reconhecimento de gêneros textuais, planejamento de textos, reescrita e avaliação 

de textos (revisão textual), exercícios para desenvolver a oratória. Desse modo, o 

modelo proposto privilegia apenas a prática da escrita baseada nos progymnasmata 

a fim de desenvolver o espírito crítico do aluno. 

Inicialmente, pensou-se em aplicar as atividades em grupo experimental 

(alunos do Ensino Médio de escola pública), no entanto, decidiu-se que apenas seria 

proposto o modelo-piloto por dois motivos principais: não ser possível aferir 

resultados em apenas um ano (já que esta pesquisa deveria ser concluída dentro 

desse prazo), e por sabermos da falta de necessidade de provar a sua eficiência (já 

foram apresentadas várias evidências de sua eficácia: se foram utilizados na Grécia 

e Roma antigas, no Renascimento, e revitalizados no séculos XIX e XX, isso já 

demonstra que os professores e alunos consideram-no eficazes; e, se estão sendo 

utilizados com sucesso em várias escolas na atualidade, também). 

A retórica pedagógica baseia-se no princípio de que a habilidade de escrita e 

fala não é meramente um produto de talento interno, a instrução e a prática podem 

complementar essa habilidade natural ou até proporcioná-la ao aluno e levá-lo a ser 

um cidadão eficiente na comunicação oral ou escrita. A prática da argumentação, 

baseada na retórica, envolve três fases: imitação, prática e composição dos próprios 

discursos (FLEMING, 2003, p.108-109). No modelo-piloto, foram propostas 

atividades referentes às duas ultimas fases e sugerido ao professor que 

apresentasse aos alunos modelos prontos para cada exercício; desse modo, a 

imitação também estaria presente na proposta metodológica.  

O projeto de reestruturação do Ensino Médio sancionado por Medida 

Provisória (MP) pelo presidente da república em fevereiro de 2017 determina que a 

carga horária mínima anual do Ensino Médio  deverá ser progressivamente ampliada 

para 1,4 mil horas, o que tornará o Ensino Médio integral, com 7 horas por dia. Pelo 
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Plano Nacional de Educação (PNE), até 2024, 50% dos matriculados cumprirão 

jornada escolar em tempo integral de, no mínimo, sete horas por dia, somando 4,2 

mil horas em todo o ensino médio. O oferecimento de carga horária maior 

possibilitará aos professores trabalhar de modo interdisciplinar em vários projetos, 

se assim desejarem.  

Por isso, decidimos propor um modelo que poderá ser desenvolvido da 

seguinte forma: fora do limite de carga horária normal de aulas de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira e como um projeto semestral ou anual da escola, 

tendo como textos motivadores clássicos da literatura brasileira. As atividades 

propostas são baseadas nos seguintes progymnasmata: fábula, narrativa, cria, 

máximas, refutação, confirmação, lugar-comum, encômio, vituperação, comparação, 

etopeia, descrição, tese e proposta de lei.   

Como resultado da pesquisa, estruturamos a tese em quatro capítulos. Após 

as considerações iniciais, o primeiro aborda o ensino de redação no Brasil nos 

séculos XX e XXI; apresenta uma análise da situação atual do ensino do texto 

dissertativo-argumentativo nas escolas públicas e do rendimento dos alunos nas 

provas do Enem. O segundo capítulo dedica-se ao estudo da Retórica; uma breve 

evolução histórica, seu caráter pedagógico, seu ensino no Brasil e contribuições da 

Retórica Clássica para o ensino. No seguinte, é apresentado um estudo detalhado 

dos progymnasmata com referências aos manuais gregos, definições, 

características, passos a serem seguidos para a realização e exemplos de cada um 

dos 14 exercícios. E, no último, um modelo-piloto de atividades de produção textual 

escrita – baseado nos progymnasmata – dirigido a professores do Ensino Médio e 

adaptado ao contexto atual. Todas as propostas de atividades são inspiradas nas 

dos manuais mencionados nesta tese. 
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1 TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO NO ENSINO MÉDIO: REDAÇÃO 

DO ENEM E USO DE LIVRO DIDÁTICO  

 

1.1 O atual desempenho dos alunos na redação do Enem 

  

As dificuldades que os alunos do Ensino Médio têm para a produção de textos 

dissertativos-argumentativos são evidenciadas nos resultados das provas de 

redação do Enem5, por exemplo, a cada ano, como mostra o gráfico seguinte 

apresentado pelo Ministério da Educação em janeiro de 2015 sobre as redações dos 

participantes de 2014:  

 

 

Figura 1: Balanço das redações dos participantes 
Fonte: Ministério da Educação, 2015. 

 

                                                             
5 O Enem é o principal instrumento de ingresso no nível superior. Dentre as mais importantes 
atribuições do exame, estão: 

 Requisito para o SISU– o principal caminho para as universidades públicas; 

 Critério para permitir a distribuição das bolsas do Prouni; 

 Requisito para solicitação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); 

 Requisito para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec); 

 Critério de seleção para o programa Ciência sem Fronteiras; 

 Proporcionar a Certificação para o ensino médio para maiores de 18 anos; 

 Instrumento de aferição da qualidade das escolas de ensino médio. 
Por essência, além de avaliar o nível de aprendizado dos alunos ao final do ensino médio, o Enem 
assume um importante papel em relação ao currículo nesta etapa escolar, pois concebe que ao final 
da educação básica o aluno deve estar preparado para ter uma participação ativa e crítica na 
sociedade e ser inserido no mundo do trabalho. (https://maisenem.meritt.com.br/relevancia-do-enem- 
acesso 13 dez. 2017).  

https://maisenem.meritt.com.br/relevancia-do-enem-%20acesso%2013%20dez.%202017
https://maisenem.meritt.com.br/relevancia-do-enem-%20acesso%2013%20dez.%202017
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Em 2015, o desempenho dos alunos foi considerado um pouco melhor, como 

se pode observar no gráfico seguinte6 divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Nessa prova, 104 candidatos 

conseguiram obter nota mil e 53 mil pessoas tiraram nota zero na redação, de acordo 

com o Ministério da Educação (MEC); no ano anterior, 250 participantes haviam 

conseguido nota mil na redação. O grupo mais numeroso é o de candidatos que ficou 

com notas entre 501 e 600 pontos; mais de 1,9 milhão de participantes se enquadram 

nesta faixa de pontuação. 

 

 
 

Figura 2: Notas na redação Enem 2015. 
Fonte: Inep/MEC 

 

 

                                                             
6 PASSARINHO, Natalia. 104 alunos tiveram nota mil na redação do Enem, aponta MEC. Educação. 

Enem 2015. 11/01/2016 Brasília: G1 Disponível em http://g1.globo.com/ educacao/enem/ 2015/ 
noticia/2016/01/104-alunos-tiveram-nota-mil-na-redacao-do-enem-aponta-mec.html Acesso 13 dez. 
2017 .          
 

http://g1.globo.com/%20educacao/enem/%202015/%20noticia/2016/01/104-alunos-tiveram-nota-mil-na-redacao-do-enem-aponta-mec.html%20Acesso%2013%20dez.%202017%20.
http://g1.globo.com/%20educacao/enem/%202015/%20noticia/2016/01/104-alunos-tiveram-nota-mil-na-redacao-do-enem-aponta-mec.html%20Acesso%2013%20dez.%202017%20.
http://g1.globo.com/%20educacao/enem/%202015/%20noticia/2016/01/104-alunos-tiveram-nota-mil-na-redacao-do-enem-aponta-mec.html%20Acesso%2013%20dez.%202017%20.
http://g1.globo.com/%20educacao/enem/%202015/%20noticia/2016/01/104-alunos-tiveram-nota-mil-na-redacao-do-enem-aponta-mec.html%20Acesso%2013%20dez.%202017%20.
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O Enem é porta de acesso a inúmeras universidades públicas e a importantes 

programas de governo, como o Programa Universidade para Todos e o Programa de 

Financiamento Estudantil. 

A Cartilha do Participante Redação no Enem 2017 (p.7) assim orienta os 

estudantes sobre a elaboração do texto da prova:  

 

A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em 
prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem 
social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados 
relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas 
durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá 
defender uma tese – uma opinião a respeito do tema proposto –, 
apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e 
coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido 
de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. 
Você deverá, também, elaborar uma proposta de intervenção social 
para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que 
respeite os direitos humanos. 
 
 

Carvalho (2005 p. 113) afirma sobre a redação do Enem:  

 

A redação do ENEM, assim como a parte objetiva da prova, é uma 
avaliação de competências. Para tanto, a matriz de competências é 
devidamente adaptada, a fim de avaliar o desempenho do 
participante como produtor de um texto no qual ele demonstre 
capacidade de reflexão sobre o tema proposto. (...) O modo como é 
elaborada a proposta, envolvendo diferentes textos que tratam de 
temas atuais, em diferentes linguagens e sob uma ótica também 
diversa, resulta em uma prova que avalia conhecimentos de 
diferentes áreas.  

 

As dificuldades que os alunos do Ensino Médio têm para a produção da 

redação são evidenciadas nos resultados das provas, a cada ano, e exemplificadas 

no gráfico seguinte que ilustra as médias dos participantes de 2015 em cada uma 

das cinco competências avaliadas:  
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Figura 3- Desempenho médio nas competências em Redação. 

Fonte: OLIVEIRA, 2016. 

 

A avaliação da redação visa verificar se o aluno demonstra domínio da norma 

culta da língua escrita (competência 1); compreende a proposta de redação e aplica 

conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos 

limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa (competência 2); 

seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos 

em defesa de um ponto de vista (competência 3); demonstra conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação 

(competência 4); elabora proposta de solução para o problema abordado, mostrando 

respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural 

(competência 5). Portanto, a avaliação da capacidade de argumentação está 

presente em quatro desses critérios, com exceção da competência 1 que verifica se 

o aluno respeita as normas da Língua.   

Nas quatro primeiras competências citadas, como mostra a figura 3, a média 

de notas no Brasil em 2015, por exemplo, ficou entre 152 e 153 pontos em cada 

uma delas em um total de 200. Já a proposição de soluções (competência 5, que é 

exigida, no Brasil, exclusivamente, nas provas de redação do Enem) mostrou ser a 

maior dificuldade dos candidatos, com média de apenas 135 pontos. 
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Essa situação é preocupante, principalmente, porque a maioria dos alunos 

que realiza as provas do Enem estuda em escolas públicas do país como 

demonstram os dados de 2015 do gráfico: 

 

 

Figura 4: Número e proporção de “escolas Enem*” por dependência administrativa7 
Fonte: OLIVEIRA, 2016 

 

De acordo com reportagem apresentada pelo G1, de 100 escolas com maior 

notas no Enem 2015, 97 são privadas. O jornal destaca que:   

 

Embora as escolas públicas representem 58,2% do total de escolas 
na lista divulgada pelo governo, elas só respondem por 0,3% das 100 
escolas com as médias mais altas, e 4,9% das mil escolas com as 
maiores médias. (...) Mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, o 
"top 20" das escolas com as maiores médias no Enem não incluiu 
colégios públicos. A escola pública mais bem colocada nesta lista é o 
Colégio de Aplicação da UFV (Coluni), de Viçosa (MG), na 33ª 
colocação. (...) Já considerando apenas a média da prova de 
redação, todas as dez escolas com a nota mais alta são privadas. 
(MORENO, 2016) 
 

 

O Inep também divulgou uma lista8 que contempla a média em cada uma das 

áreas da prova objetiva (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas e Redação). Ao todo, foram divulgados os resultados de 14.998 escolas 

que cumpriram o critério de ter, pelo menos, dez alunos participantes do Enem 2015 

                                                             
7
 “Escolas Enem” são o conjunto de escolas que tiveram seus resultados divulgados pelo Inep nas 

médias do Enem 2015. As escolas federais não foram incluídas neste estudo, porque segundo o 
Inep, ainda havia escolas federais que teriam resultados divulgados.(Oliveira, 2016)   
8
Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/enem/inep-divulga-resultado-do-enem-2015-por-

escola-veja-ranking/ Acesso 22 out. 2017. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/enem/inep-divulga-resultado-do-enem-2015-por-escola-veja-ranking/
http://guiadoestudante.abril.com.br/enem/inep-divulga-resultado-do-enem-2015-por-escola-veja-ranking/
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e ter taxa de participação igual ou superior a 50%.  No país, são 25.777 instituições 

escolares com alunos matriculados no 3º ano do ensino médio regular.  

O gráfico9, a seguir, mostra uma síntese de como foi o resultado das escolas 

nas provas objetivas e na redação do Enem 2015. Podemos constatar que as 

privadas tiveram rendimento superior ao das públicas e que as estaduais tiveram o 

pior rendimento.  

 

 

Figura 5: Média Prova Objetiva X Média com 
Redação10Fonte:https://public.tableau.com/views/Enem2015 

                                                             
9
Disponível em: https://public.tableau.com/views/Enem2015/Enem2015_?:embed=y&:showViz Home 

=no&: display_count=y&:display_static_image=y&:bootstrapWhenNotified=true  
10 Cada ponto no gráfico equivale a uma escola de ensino médio. Quanto mais alto o ponto, melhor 

sua média na prova objetiva do Enem 2015. Quanto mais à direita, melhor a média na redação. A 
linha mostra uma tendência: as médias nos dois quesitos andam juntas. Se uma é alta, a tendência é 
que a outra também seja. Quanto mais longe o ponto estiver dessa linha pontilhada, mais foge a essa 
tendência geral. A cor representa a rede de ensino. É possível ver que as escolas estaduais têm um 
desempenho pior que as privadas.  

 

https://public.tableau.com/views/Enem2015/Enem2015_?:embed=y&
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No ano 2016, na prova de redação, os números foram preocupantes: 291.806 

alunos zeraram a prova ou tiveram a redação anulada e 1.940.504 candidatos 

obtiveram notas entre 501 e 600 pontos; fato comprovado pelo gráfico do Inep:  

 

  

Figura 6- Resultados Redação 2016 
Disponível em: https://blogdoenem.com.br/resultado-enem-2016-medias/ 

 

 

1.2 O ensino de redação no Brasil  

 

Segundo Costa Val (1998, p. 83), no século XX, no Brasil, o ensino da escrita 

encontrava-se na escola apenas pela presença de atividades desse tipo e os 

professores referiam-se a ela como “dar composição (redação)” e não “ensinar 

composição (redação)”. 

Bunzen (2006, p.144) diz que “foi apenas durante as décadas de 1960 e 1970 

que começamos a perceber algumas novidades em relação ao ensino da então 

chamada redação escolar. Nesse período, inicia-se, por exemplo, um incentivo à 

questão da 'criatividade do aluno'". Ao mesmo tempo houve, segundo o autor, um 

aumento expressivo na década de 1970 de livros didáticos voltados para o ensino de 

redação no Ensino Médio.  

                                                                                                                                                                                              
 

https://blogdoenem.com.br/resultado-enem-2016-medias/
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O Decreto Federal nº 79.298, de 24 de fevereiro de 1977, que determinou a 

inclusão obrigatória da prova de redação nos vestibulares brasileiros a partir de 

janeiro de 1978, foi um dos principais responsáveis pela consolidação de ensino de 

redação no Ensino Médio. Pensava-se que, uma atividade discursiva seria “capaz de 

apreender mais fielmente a competência linguística dos alunos e, em consequência, 

conceder à escola a oportunidade de trazer para os programas questões textuais” 

(ANTUNES, 2001, p.5). 

Com base nas redações dos alunos nas provas de vestibulares, começaram a 

surgir várias pesquisas para diagnosticar a produção escrita no fim dos anos 70 e 

início dos 80.  A “crise na linguagem” (destacada por Rocco, 1981) foi a crença 

inicial que logo foi substituída pela hipótese de que o problema, na verdade, não era 

dos alunos somente, mas, principalmente, das “condições de produção de ensino – 

aprendizagem dessa atividade de linguagem tipicamente escolar que era baseada 

na mera assimilação de técnicas, orientações, modelos, padrões” (BUNZEN, 2006, 

p.147). Vários pesquisadores apontaram essa falha, tais como Pécora (1992), 

Lemos (1983), Geraldi (1991) e Possenti (1994). 

A preocupação com o produto final e correção dos textos dos alunos a partir 

apenas de questões gramaticais era a prática na época: o aluno deveria escrever 

sobre tema apresentado pelo professor ou pelo livro didático, o texto era corrigido e 

devolvido a ele “apenas com comentários sobre a estrutura textual (introdução, 

desenvolvimento e conclusão) e/ou sobre questões normativas (ortografia, 

acentuação, concordância verbal e nominal etc.)” (BUNZEN, 2006, p.148). 

Percival Britto, sobre as condições de produção do texto escolar, afirma que 
 

é marcada, em sua origem, por uma situação muito particular, onde 
são negadas à língua algumas de suas características básicas de 
emprego, a saber, a sua funcionalidade, a subjetividade de seus 
locutores e interlocutores e o seu papel mediador da relação homem 
mundo. O caráter artificial desta situação dominará todo o processo 
de produção da redação, sendo fator determinante de seu resultado 
final (BRITTO, 2001, p.126). 
 
 

Geraldi propõe uma mudança: o aluno deveria assumir o papel de locutor, 

autor dos textos; e o termo “redação”, tão difundido nas décadas de 1980 e 1990, no 

ambiente escolar contemporâneo ser substituído por “produção de texto”, com 

sentidos diferentes:  
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A “redação” começou a especializar-se como uma prova: a redação 
do vestibular, a redação do concurso, a redação do teste de 
avaliação... Realmente nessas circunstâncias o autor escreve muito 
mais para mostrar que sabe escrever do que para dizer suas 
palavras a outrem. A redação tem um caráter monológico. A 
produção de texto é busca de diálogo: ninguém dirá que um escritor 
produziu uma redação quando termina de escrever um texto. Na 
escola, mas não só nela, a produção de textos tem ainda uma 
vantagem: poder contar com um leitor mediador, um interlocutor 
interessado – o professor – que se faz coautor do texto à medida que 
junto com o autor reescreve, reanima o texto com outras palavras 
(GERALDI, 2014, p.217). 
 
 
 

Houve uma tentativa significativa de diversificação das atividades de 

produção de texto no início dos anos 1990 e, observando-se os livros didáticos da 

época, pode-se constatar que os alunos eram solicitados a escrever diversos 

gêneros textuais. No entanto, a ênfase foi mais na “estrutura composicional” do que 

na diversidade de contexto e situações de produção e recepção, ou seja, os alunos 

continuavam a produzir redações para os professores (BUNZEN, 2006, p.152-153). 

Parece-nos que essa situação continua inalterada na atualidade, como 

evidenciará a análise dos livros didáticos que será apresentada ainda nesse 

capítulo: “estuda-se um gênero discursivo específico e, depois desse, 'cobra-se' uma 

produção de texto dentro desse gênero”(GERALDI, 2014, p. 219). 

E as atividades propostas pelos livros didáticos, sempre a partir de textos 

selecionados por seus autores, podem impedir que os alunos tenham condições de 

formular um posicionamento frente a um assunto polêmico, já que os textos podem 

induzi-los a uma única opção de posição.  

Mariano ilustra essa situação, analisando uma atividade de livro didático 

(CEREJA, 2005, v.3, p. 373) que solicita ao aluno a elaboração de um editorial a 

partir do tema “cotas” nas universidades:  

 

Como o aluno que for a favor do projeto pode manter sua posição se 
após uma reflexão sobre a validade do sistema de cotas propõe-se 
outra que pede a indicação de outras formas de seleção para 
ingresso na universidade, já descartando a reflexão anterior, 
tornando uma posição favorável às cotas como equivocada? 
(MARIANO, 2012, p.114). 
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1.3 Ensino do Texto Dissertativo Argumentativo no Brasil atualmente: a 

situação dos livros didáticos 

 

Os PCN — Parâmetros Curriculares Nacionais — são diretrizes elaboradas 

pelo Governo Federal com o objetivo principal de orientar os educadores, 

coordenadores e diretores na formulação de objetivos, escolha de conteúdos e 

metodologias de ensino que se adaptem à realidade escolar, por meio da 

apresentação de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas em cada 

disciplina das escolas brasileiras, garantindo aos educandos o direito de usufruir dos 

conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Esses parâmetros 

abrangem tanto a rede pública, como a rede privada de ensino, conforme o nível de 

escolaridade dos alunos: Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Os Parâmetros para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio  
propõem:  
 

 Considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica de 
experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir 
na vida social.  

  Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal relacionando 
textos/ contextos mediante a natureza, função, organização, 
estrutura, de acordo com as condições de produção/ recepção 
(intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 
propagação de ideias e escolhas). 

  Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem verbal.  

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e 

da própria identidade.  
 
 

Como já mencionado anteriormente, o governo, por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), disponibiliza coleções de livros para que os 

professores escolham uma que atenda ao projeto pedagógico de sua escola, às 

características principais do corpo docente e discente.  

A comissão avaliadora do MEC de 2015, composta por 

especialistas pedagógicos de universidades públicas, fez a análise dos livros a partir 

de princípios e critérios de avaliação publicados no Edital do PNLD 2015 e 

apresentados no Guia de Livros Didáticos PNLD 2015. Dentre eles, os critérios 

gerais (2015, p. 82) a serem observados foram os seguintes:  
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CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS DE TODAS AS ÁREAS: 
Os critérios eliminatórios comuns a serem observados nas obras 
inscritas no PNLD 2015, submetidas à avaliação, são os seguintes: 
1.respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao 
ensino médio; 
2.observância de princípios éticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano; 
3.coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 
assumida pela obra no que diz respeito à proposta didático-
pedagógica explicitada e aos objetivos visados;  
4.respeito à perspectiva interdisciplinar na apresentação e 
abordagem dos conteúdos; 
5.correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 
6.observância das características e finalidades especí cas do manual 
do professor e adequação da obra à linha pedagógica nela 
apresentada; 
7.adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático-pedagógicos da obra; 
8.pertinência e adequação do conteúdo multimídia ao projeto 
pedagógico e ao texto impresso. 

 

E os critérios relacionados ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 

apresentados no Guia (p. 90-91) apontam que as propostas dos livros deveriam:  

 

1.contemplar significativamente as formas de expressão e os 
gêneros mais estreitamente associados às culturas juvenis; 
2.explorar sistematicamente gêneros próprios de esferas públicas — 
tais como a técnico-científica, a política, a do jornalismo de opinião — 
e os mais frequentes no mundo do trabalho; 
3.incluir, nas temáticas propostas para a leitura e a produção de 
textos, as preocupações éticas próprias da condição juvenil, 
subsidiando os debates correspondentes por meio de textos 
opinativos, argumentativos e expositivos; 
4.propiciar a formação do leitor de literatura, com atividades que 
abordem a dimensão estética e cultural dos textos de valor literário; 
5.considerar o impacto dos novos suportes e tecnologias de escrita 
sobre a construção e a reconstrução dos sentidos de um texto; 
6-abordar efetivamente os modos de ler e de escrever característicos 
dos textos multimodais e dos hipertextos, promovendo os diferentes 
letramentos envolvidos em sua leitura e produção; 
7. levar o aluno a desenvolver e exercitar competências e habilidades 
mais sofisticadas, envolvidas seja na compreensão crítica dos textos, 
seja na sua produção consciente. 

 

No Guia de 2015 ( p. 7), antes da resenha de todas as coleções didáticas de 

LP aprovadas pelo processo avaliatório oficial, são apresentados os objetivos das 

coleções desse modo:  
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Cada uma dessas coleções pretende fornecer parte significativa 
daqueles recursos de que o docente precisa, nas séries em que atua, 
para:  
• ampliar e aprofundar a convivência do aluno com a diversidade e a 
complexidade da LP em diferentes esferas de uso, propiciando-lhe 
um acesso qualificado à cultura escrita disponível para jovens e 
adultos;  
• desenvolver sua proficiência, seja em usos públicos da oralidade, 
seja em leitura, em literatura e em produção de gêneros textuais 
relevantes para a formação escolar, para o ingresso no mundo do 
trabalho e para o pleno exercício da cidadania;  
• propiciar-lhe tanto uma reflexão sistemática quanto a construção 
progressiva de conhecimentos, não só sobre a LP, mas também 
sobre linguagens, códigos e suas tecnologias;  
• aumentar sua autonomia relativa nos estudos, favorecendo, assim, 
o desempenho escolar e o acesso aos estudos de nível superior.  
 
 

E sobre a seção Produção Escrita, no Guia (2015, p. 22), encontra-se este 

comentário:  

 

Todas as coleções do Guia apresentam uma proposta específica 
para o ensino-aprendizagem da produção de textos. Portanto, em 
nenhuma delas, as atividades se limitam a indicar um tema e a 
solicitar a escrita. Tanto as orientações do Manual do Professor 
quanto as atividades propostas aos alunos consideram a escrita 
como uma prática de linguagem socialmente situada. Em 
consequência, as funções da escrita, assim como os objetivos 
específicos da produção, o leitor pretendido e a circulação prevista 
para o texto produzido ou vêm explicitamente indicados, ou há, no 
encaminhamento das propostas, passos que conduzem o aluno a 
considerar esses elementos das condições de produção. (...) Com 
maior ou menor sistematicidade, as propostas colaboram 
significativamente para o desenvolvimento da proficiência em escrita, 
com subsídios consistentes para a elaboração temática, muitas 
vezes, provenientes da discussão dos textos selecionados para a 
leitura. E parte significativa das coleções contempla as diferentes 
etapas envolvidas no processo de produção de um texto: 
planejamento, escrita, avaliação, reelaboração; muitas delas também 
trazem propostas de avaliação e de autoavaliação. 

 

O Guia de Livros Didáticos de Língua Portuguesa de 201511 apresenta, 

depois da avaliação de todas as coleções propostas, questões a serem respondidas 

pelo professor sobre as várias seções das coleções para orientá-los na sua escolha. 

                                                             
11 BRASIL. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos – PNLD 2015: Língua Portuguesa. 

Brasília, DF: Ministério da Educação – MEC, 2015. (Ensino Médio). Disponível em 
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro-didatico/ item/ 5940-
guia-pnld-2015.Acesso 9 dez. 2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro-didatico/%20item/%205940-guia-pnld-2015
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro-didatico/%20item/%205940-guia-pnld-2015
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Sobre produção textual, os professores deveriam considerar estes questionamentos 

para fazerem a sua opção (2015, p. 97- 98): 

 
Produção de texto escrito  
O que a coleção propõe para o ensino da produção de textos?  
a) As atividades situam – no material impresso e/ou nos OEDs12 -a 
prática da escrita em seu universo de uso social?  

 Trabalham com os diferentes letramentos (literário, midiático, de 
divulgação científica, jornalístico, multimodal etc.)?  

 Definem o contexto de produção do texto (esfera, suporte, gênero, 
destinatário)? 

 Definem objetivos plausíveis para a escrita do aluno?  

 Propõem temas pertinentes à faixa etária e à formação cultural do 
aluno?  
b) As atividades – no material impresso e/ou nos OEDs - contribuem 
significativamente para o desenvolvimento da proficiência em 
escrita?  

 Contemplam as diferentes etapas do processo de produção 
(planejamento, escrita, revisão, reformulação)?  

 Fornecem subsídios para a elaboração temática (seleção e 
articulação dos conteúdos)?  

 Orientam a construção da textualidade de acordo com o contexto 
de produção e o gênero proposto (recursos de coesão e coerência, 
seleção lexical, recursos morfossintáticos)? 

  Orientam o uso do registro de linguagem adequado ao gênero e à 
situação (formal, informal)? 

  Propõem referências e/ou exemplos dos gêneros e tipos de texto 
que pretendem ensinar o aluno a produzir?  

 As atividades dos OEDs contribuem para o trabalho com a escrita?  

 

 

O Guia (2015, p. 12), baseando-se nos PCN, aponta como preocupações 

centrais do ensino de Língua Portuguesa, as mesmas já apresentadas no Ensino 

Fundamental, a saber:  

 

a) o processo de apropriação da linguagem escrita (em compreensão 
e produção) pelo aluno, assim como das formas públicas da 
linguagem oral — o mais complexo e variado possível;  
b)o desenvolvimento da proficiência na norma-padrão, especialmente 
em sua modalidade escrita, mas também nas situações orais 
públicas em que seu uso é socialmente requerido; e  
c) a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que 
se fizer necessária ao desenvolvimento da proficiência oral e escrita, 
em compreensão e produção de textos. 

 

 
                                                             
12

 OEDS são "objetos de ensino digitais". No caso das coleções, um DVD com atividades e materiais 
complementares em meio digita. Em 2015, só uma coleção veio acompanhada de OED (GUIA,p.27).  
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1.4  Avaliação de Livros Didáticos de Língua Portuguesa 

 

Para exemplificar como se dá o ensino de produção do texto dissertativo-

argumentativo, será feita, neste capítulo, uma breve análise das 10 coleções 

propostas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2015. 

Apresentaremos como se dá a avaliação das propostas de produção escrita dos 

livros nas resenhas publicadas no Guia de Livros Didáticos de LP (2015) e, 

posteriormente, observações sobre o que se pôde observar na análise das coleções.  

A nossa avaliação desses livros difere da apresentada no Guia, uma vez que 

os critérios adotados são outros. O interesse da análise feita nesta tese é, investigar 

se as coleções estão exercitando a capacidade de posicionamento crítico dos 

alunos, cumprindo um dos objetivos dos PCNs —"confrontar opiniões e pontos de 

vistas sobre diferentes manifestações de linguagem verbal".  Serão avaliados os 

seguintes aspectos: se a quantidade de atividades oferecidas é suficiente e efetiva 

para o desenvolvimento dessa competência; se ao aluno são dadas oportunidades 

de exercitar as habilidades necessárias para a produção do texto dissertativo-

argumentativo que deverá produzir nas provas do Enem. 

A seguir, uma breve análise da seção de produção textual de cada coleção. 

 

1.4.1 Coleção 1: ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; 

PONTARA, Marcela. Português: Contexto, Interlocução e Sentido 2.ed. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

 

A coleção é analisada pelo Guia desse modo: 

 
Em todos os volumes, as propostas de produção de textos são 
claras, diversificadas e coerentes com a perspectiva discursiva 
apontada na proposta pedagógica. As propostas se desenvolvem em 
etapas que evidenciam o processo de escrita. Orienta-se a pesquisa, 
a busca de informações que vão compor a base temática; a 
elaboração do texto, levando-se em conta a construção própria do 
gênero em foco – sua forma composicional, seu estilo – bem como 
estratégias específicas e usos da linguagem mais típicos do tipo 
discursivo. A última etapa é a reescrita, norteada pelas 
características do gênero estudado e apoiada em critérios de 
avaliação apresentados no Manual do Professor, que inclui também 
critérios definidos pela matriz do ENEM. Os modos de composição 
tipológica são trabalhados nas seções de “Produção de texto”, cujos 
capítulos conjugam a abordagem da estrutura dos gêneros– 
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narração, descrição, exposição e argumentação – aos demais 
elementos que o compõem. (GUIA, 2015, p. 31) 

 
 

Cada volume é dividido em três partes: Literatura, Gramática e Produção de 

Texto. Os gêneros referentes a cada tipo textual são abordados nos três volumes 

agrupados da seguinte forma: narração e descrição – relato, carta pessoal, e-mail, 

diário e notícias no volume 1, crônica no volume 2 e biografia e conto no 3; 

exposição e injunção – reportagem e textos instrucionais no volume 1, texto 

enciclopédico no 2 e texto de divulgação científica e relatório no 3. A argumentação 

é apresentada aos leitores por meio do estudo de textos publicitários e resenha (vol. 

1); carta aberta, artigo de opinião e editorial (vol. 2) e texto dissertativo (vol. 3). No 

volume 3, são dedicados 2 capítulos (os últimos da coleção) ao estudo da 

“Exposição e Argumentação nos Exames de Seleção” com a abordagem do texto 

dissertativo-argumentativo. 

A coleção “Português: Contexto, Interlocução e Sentido” só aborda o ensino 

de produção do texto dissertativo-argumentativo no terceiro volume, apenas na 

unidade 8 (última) do livro, nos capítulos 21 e 22 (últimos). As autoras intitulam esta 

unidade “Exposição e Argumentação nos Exames de Seleção" (p 365-393). Nos 

capítulos, são apresentados apenas os argumentos lógicos: exemplos, argumento 

de autoridade e perguntas retóricas; neste caso, houve uma confusão na 

apresentação do conteúdo porque argumentos e recursos retóricos são vistos como 

se fossem um mesmo assunto. Foram apontados os conceitos de tese e interlocutor 

universal. Também foi destacada a importância do título e da introdução. Ao ser 

abordado o “projeto de texto”, percebe-se que foi dada ênfase à leitura das 

propostas das provas de concursos (p.382) e à orientação de que os alunos 

precisam de informações para serem bem sucedidos nas avaliações. A estrutura foi 

sugerida em apenas uma página (p. 386). Os autores abordaram com mais 

profundidade a importância da introdução, enfatizando que serve para despertar 

interesse do leitor por ser a forma do primeiro contato com o texto e enumeraram 

várias sugestões de introduções (p. 387-390). Também houve um destaque para a 

conclusão do texto que foi vista como a parte em que há o reforço da tese (p. 391-

392).    

Nas páginas 372-374 do capítulo 21, é apresentada uma coletânea que 

aborda o seguinte tema: “Felicidade: estado inalcançável ou resultado de um modo 
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de ser e ver a vida”. O aluno é convidado a elaborar um texto sobre o assunto com a 

seguinte proposta (p.375): “Após refletir sobre o tema, escreva uma dissertação em 

que, além de expor de modo claro e articulado a sua análise, você também defenda 

o seu ponto de vista sobre a possibilidade de sermos felizes. Dê um título a seu 

texto”. Algumas orientações (p.375) são dadas: “Lembre-se de que o texto 

dissertativo precisa apresentar uma análise articulada da questão tematizada”; “Qual 

é o ponto de vista (sua tese) que você pretende defender sobre a possibilidade de 

alcançarmos a felicidade?”; “Faça um esquema do encaminhamento analítico que 

você pretende desenvolver”; “Cuide do aspecto formal do seu texto” ; “Crie um título 

que sintetize, para o leitor, não só o tema abordado, mas também o foco da análise 

desenvolvida por você”. 

O aluno também é convidado à reescrita do texto:  

 

Troque sua dissertação com um colega. Peça a ele para avaliar o 
encaminhamento analítico que você fez do tema proposto: há 
passagens confusas, truncadas ou argumentos poucos claros? Que 
modificações ele faria para tornar o texto mais articulado? Leia a 
dissertação de seu colega considerando os mesmos aspectos. 
Depois de ouvir as observações que ele fez sobre sua dissertação e 
apresentar as suas sugestões sobre o texto de seu colega, releia seu 
texto, analisando os aspectos em que ele pode ser melhorado. 
Reescreva a dissertação, fazendo as alterações necessárias 
(ABAURRE, 2013, p.375). 

 

 No capítulo 22, também há questões de interpretação de uma proposta do 

Enem. E, após a apresentação de sugestões para a elaboração de um texto 

dissertativo-argumentativo e demonstração de suas partes por meio da análise de 

um texto pronto (p.381-384) que foi considerado como uma das melhores redações 

pelo INEP/MEC na prova do Enem 2012, mais uma vez o estudante é convidado a 

produzir um texto. 

Na página 384, é feita a proposta: 

Com base na leitura de textos motivadores seguintes e nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema 'Padrões de beleza e distúrbios 
alimentares: como enfrentar esse problema?', apresentando proposta 
de conscientização social que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para o desenvolvimento do seu ponto de vista 
(ABAURRE, 2013, p.384).  
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Na página 386, são dadas as mesmas orientações apresentadas na 375; e, 

na 393, são apresentadas duas propostas de produção textual: uma de texto 

dissertativo–argumentativo adaptada (não há a fonte) sobre o trabalho escravo e 

outra de uma prova de vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) pela 

qual o aluno é convidado a continuar um e-mail. 

O aluno é convidado a refletir, ler textos prontos, organizar e relacionar 

argumentos e fatos para o desenvolvimento de seu ponto de vista, reescrever; 

contudo, não foi preparado para tais ações por exercícios anteriores (os quais foram 

apenas de interpretação textual).   

 

1.4.2 Coleção 2 : ABREU-TARDELLI, Lília Santos; ODA, Lucas Sanches; TOLEDO, 

Salete. Vozes do Mundo - Literatura, Língua e Produção de Texto. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2013. 

 
Sobre a coleção, o Guia assim a analisa: 

 
O trabalho com a produção de texto é consistente e pode contribuir 
para o desenvolvimento da proficiência em escrita. Os gêneros 
selecionados contemplam diferentes letramentos, nas esferas 
literária, jornalística, científica, escolar, entre outras. A seção 
“Produção do gênero” situa a prática da escrita em seu universo 
social, orienta a elaboração temática do texto e contempla as 
diferentes etapas do processo de produção (planejamento, escrita, 
revisão). Merece atenção, entretanto, a escassez de orientações em 
relação à construção da textualidade de acordo com o gênero 
proposto (recursos de coesão e coerência, seleção lexical, recursos 
morfossintáticos) (GUIA, 2015, p. 68).  

 
 

Os três volumes dessa coleção estão organizados em três partes: Literatura, 

Língua e Produção de Texto. Na seção de Produção de Texto, os gêneros textuais 

são estudados nos três volumes agrupados pelas seguintes unidades: “Narrar” 

(conto e crônica – vol. 1, texto dramático – vol. 2, conto fantástico – vol. 3); “Relatar” 

(notícia e reportagem – vol. 1, relato de viagem – vol. 2); “Expor” (texto didático e 

comunicação oral – vol. 1, artigo de divulgação científica, relatório e exposição oral – 

vol. 2, artigo de divulgação científica e artigo enciclopédico – vol. 3); e “Argumentar” 

(entrevista e artigo de opinião – vol. 1, editorial, debate e propaganda – vol. 2, artigo 

de opinião, dissertação argumentativa, carta, resenha crítica e debate – vol. 3). 

No volume 3, parte III — Produção de Texto —, o texto dissertativo é 

abordado apenas no capítulo 5 — "A dissertação de vestibular" (p. 430-435). 
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Nesse volume (p.434), há apenas uma proposta: “Você irá produzir uma 

dissertação como se estivesse participando de uma seleção de vestibular. Depois de 

pronto, seu texto será lido por um colega, que dará sugestões para adequar sua 

dissertação aos critérios de avaliação”. E, na página 435, há o item “Avalie e 

reescreva” em que os alunos são convidados a trocarem suas dissertações com os 

colegas. Os autores propõem as seguintes questões sobre o desenvolvimento, 

argumentação e linguagem que podem ajudá-los nessa avaliação: “o 

desenvolvimento está adequado ao tema proposto?”, “os dados fornecidos na 

proposta foram utilizados de modo crítico?”, “as opiniões foram justificadas com 

argumentos?”, “há um encadeamento das ideias?”, “o texto está escrito na norma 

culta, com adequação às regras de ortografia, acentuação e pontuação?”, “as 

marcas de oralidade estão ausentes no texto?”. A seguinte instrução é dada: “Leia 

as observações de seu colega e faça as modificações necessárias em sua 

dissertação”. Portanto, o aluno é convidado a produzir uma dissertação e a avaliar a 

de seus colegas de classe, sem ter exercitado a sua própria capacidade de 

argumentação.  

 

1.4.3 Coleção 3: AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, 

Severino. Novas Palavras. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2013. 

 
Na "Análise da Obra" apresentada no Guia, destacam-se os comentários:  

 

No que diz respeito à produção de textos, cujo foco está na parte de 
“Redação e Leitura”, o eixo é o estudo dos tipos textuais, que a 
coleção chama de “modalidades”. Poucos gêneros são efetivamente 
tomados como objeto de estudo, no volume 2. Assim, a tendência 
preponderante do trabalho com a “redação” é ignorar as condições 
de produção e não orientar o aluno quanto às etapas do processo de 
produção da escrita (planejamento, elaboração, autoavaliação, 
revisão e reescrita). As “situações de comunicação ou contexto de 
leitura e produção” são superficialmente explicadas em teorizações 
rápidas e esparsas, mas raramente são explicitados nas propostas 
de escrita. Mesmo organizando-se em função da tipologia textual 
escolar, sem cuidar satisfatoriamente das condições de produção da 
escrita nem orientar o aluno nas etapas de construção do texto, a 
coleção contempla aspectos semânticos e discursivos tais como a 
consistência argumentativa nas atividades ligadas à redação escolar. 
Apesar das limitações mencionadas, é possível que a insistente 
atenção desta obra à forma do texto – nos planos global e local – 
capacite os estudantes a escrever redações escolares e obter 
aprovação em processos seletivos para postos em empregos 
públicos e ingresso em cursos universitários (GUIA, 2015, p. 48-49). 
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Cada volume da coleção é organizado em três partes: Literatura, Gramática, e 

Redação e Leitura (na qual também há sugestões de propostas de produção 

textual). No volume 1, são apresentadas a importância da linguagem e 

características dos tipos textuais – narrativo, descritivo e dissertativo. No capítulo 10, 

o último desse volume (p. 385-391), há um tópico denominado “o que é dissertar?” 

que aborda a estrutura da dissertação (expositiva e argumentativa), atividades de 

leitura, questões do Enem e proposta de reescrita. A estrutura da dissertação 

argumentativa é apresentada como a seguinte: 

 

 Expositiva Argumentativa 

Introdução Apresentação do assunto 

sobre o qual se escreve. 

Apresentação do assunto sobre 

o qual se escreve e do ponto de 

vista assumido em relação a ele. 

Desenvolvimento Exposição das 

informações, e 

conhecimentos a respeito 

do assunto. 

A fundamentação do ponto de 

vista e sua defesa com 

argumentos. 

Conclusão Finalização do texto, com 

encerramento do que foi 

exposto. 

Retomada do ponto de vista 

para fechar o texto de modo 

mais persuasivo. 

Figura 9: Estrutura da dissertação argumentativa 
Fonte: Amaral, 2013, p.385 

 
 

No volume 2, o estudo dos gêneros textuais narrativos é enfatizado: diário 

pessoal, relatório, resenha, relato, narrativa ficcional, conto, enredo e narrador são 

apresentados ao aluno. A dissertação é apresentada novamente no capítulo 8 

(último do volume – pag. 385-391) por meio de exercícios de leitura (interpretação 

de textos) e uma questão de reescrita ; também são feitos comentários sobre a 

importância e objetivos da dissertação argumentativa. 

No terceiro volume, há 25 capítulos: 10 para o ensino de Literatura, 8 para 

Gramática e 7 são destinados à Redação e Leitura. Todos os 7 capítulos da seção 

abordam o ensino da argumentação através da carta argumentativa, do texto 

dissertativo expositivo e do texto dissertativo-argumentativo, que é o objeto desta 
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pesquisa. Observamos que os assuntos como estrutura da dissertação clássica13 e 

delimitação de tema14 são apresentados de forma bem superficial em apenas três 

páginas do livro. Como procedimentos argumentativos foram apresentados: 

elementos descritivos e narrativos15, argumentos de causa e exemplos16, argumento 

de autoridade (apenas citado em um comentário dos autores), sofismas17 (apenas 

um único exemplo). Um assunto que foi bem abordado: como apresentar a tese na 

introdução18; os autores apresentaram vários exemplos e exercícios e, apesar de 

não terem falado em introdução criativa, acabaram, nos exemplos, demonstrando 

implicitamente que ela é importante para despertar o leitor para a leitura de um texto 

dessa natureza.  

Nessa coleção, o texto dissertativo-argumentativo é apresentado desde o 

volume 1 e há algumas atividades de produção textual. 

No capítulo 10 do volume 1, há uma proposta de produção e outra de 

reescrita. A proposta é feita do seguinte modo: 

 

Você vai fazer um exercício dissertativo. Responda às questões 
abaixo, assumindo um ponto de vista, uma opinião a respeito do que 
foi perguntado. Em seguida, faça a defesa de seu ponto de vista com 
argumentos, exemplos e informações convincentes. Viver é melhor 
que sonhar? Viver é muito perigoso? Somos aquilo que amamos? 
Tropeçar ajuda a caminhar? (AMARAL, 2013, p. 388). 

 

O exercício de reescrita proposto não é sobre o texto produzido pelo aluno 

como nas duas coleções anteriores, é a partir de um texto escrito por uma aluna não 

identificada. A proposta é: “Reescreva o parágrafo a seguir, procurando adequá-lo 

ao contexto dissertativo. Siga estes procedimentos: evite repetições desnecessárias 

e substitua palavras ou expressões típicas da oralidade por recursos linguísticos da 

variedade padrão”. 

No volume 2, capítulo 8, p. 387, são apresentadas duas atividades de 

produção: “com base na matéria acima, escreva um texto em primeira pessoa, no 

qual estabeleça sua opinião sobre o tema 'A dependência da internet; a partir da sua 

experiência com a rede' e “Leia o fragmento e redija um texto dissertativo refletindo 

                                                             
13

 Páginas 310 e 357. 
14

 Página 322. 
15

 Nos capítulos 2 e 3. 
16

 Capítulo 4- páginas 344 e 345.  
17

 Página 367 
18

 Página 369-378 
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sobre a necessidade/ importância de termos atitudes benéficas em relação às outras 

pessoas”. Há também uma atividade de reescrita de três parágrafos produzidos por 

um aluno de Ensino Médio não identificado. Um convite é feito ao aluno: 

 

Reescreva os parágrafos a seguir, procurando adequá-los ao 
contexto dissertativo, por meio dos seguintes procedimentos: evitar 
repetições desnecessárias; substituir palavras ou expressões típicas 
da oralidade por recursos linguísticos da variedade padrão; fazer 
uma revisão gramatical e propor uma recolocação dos pontos de 
vista e argumentos apresentados, tendo em vista a clareza, a coesão 
e a coerência do texto (AMARAL, 2013, p. 391). 

 

No volume 3, há várias atividades de produção textual:  

 
Com base no texto 1, produza um parágrafo expositivo sobre como 
você vivencia o Natal. Em seguida, crie um parágrafo argumentativo, 
defendendo seu ponto de vista sobre essa data (p.312). Produza um 
parágrafo dissertativo dando seu ponto de vista sobre o texto 2 e 
utilize dois exemplos que justifiquem sua opinião (p.312). Escreva 
uma introdução para esse texto (p.312). Com base na leitura dos 
quadrinhos e depoimentos, redija um texto em prosa, do tipo 
dissertativo – argumentativo, sobre o tema: Cidadania e participação 
social. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os 
conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Depois de 
selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões 
apresentados em defesa de seu ponto de vista, elabore uma 
proposta de ação social (AMARAL, 2013, p.312-315). 
 
 

Há também atividades em que se propõe o debate com os colegas sobre 

determinado tema e a sugestão de que, após a discussão, “individualmente e por 

escrito, selecione e organize os argumentos, fatos e opiniões apresentados que 

achou mais contundentes e use-os em defesa de seu ponto de vista para apresentar 

sua proposta de ação social” (p.315). 

    No capítulo 2, os autores enfatizam a importância de delimitação do tema e 

de o aluno se posicionar na introdução; e para tal atitude, propõem atividades como: 

 

Crie um parágrafo de introdução para o texto a seguir, de modo que 
fiquem claros o tema e a posição do autor (p.325). Delimite o tema 
destas duas propostas de dissertação (...) Em seguida, escolha uma 
dessa propostas para desenvolver sua redação em no mínimo 20 
linhas e no máximo 30. Depois do rascunho pronto, crie um título 
para seu texto. Cuide para que seja bem representativo do tema e do 
ponto de vista que você defendeu (p.326). Leia atentamente a 
coletânea a seguir, de uma proposta de redação do Enem. Retire dos 
textos os elementos que possam contribuir para a discussão e a 
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elaboração do tema proposto ao final da leitura. Explique, com suas 
palavras, a relação entre esses elementos e o tema a ser 
desenvolvido. Depois, redija a dissertação (p.327). Com base na 
leitura dos quadrinhos e dos textos, redija um texto dissertativo – 
argumentativo sobre o tema: Desenvolvimento e preservação 
ambiental: como conciliar os interesses em conflito? Ao desenvolver 
o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as 
reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize, e 
relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de 
vista, elaborando propostas para solução do problema discutido em 
seu texto. Suas propostas devem demonstrar respeito aos direitos 
humanos (AMARAL, 2013, p.325-328). 
 
 

Os autores abordam nos capítulos 3 e 4 vários tipos de argumentos e as 

propostas de redações são semelhantes; e há atividades de reescrita para que o 

aluno elimine problemas de coesão, coerência e nível de linguagem inadequado 

para a linguagem escrita. 

No capítulo 5, há várias atividades que propõem ao aluno o reconhecimento 

das partes do discurso (introdução, desenvolvimento e conclusão) em textos prontos 

e as atividades de produção textual são semelhantes às dos capítulos anteriores. 

Nos capítulos 6 e 7, também há várias propostas. No sexto, ênfase para 

debate e manifesto; e, no sétimo, último capítulo, há uma revisão geral dos seis 

capítulos anteriores que abordaram o estudo da dissertação. 

De modo geral, podemos dizer que os livros dessa coleção apresentam 

muitas propostas de produção textual, muitas orientações e muitos exercícios de 

leitura em comparação às outras. No entanto, ainda há deficiência na parte de 

produção textual, pois o aluno é convidado a realizar diversas atividades para as 

quais não houve uma preparação anterior com exercícios: é como se apenas a 

teoria fosse capaz de prepará-lo para a elaboração dos textos. 

 

1.4.4 Coleção 4: CAMPOS, Elizabeth Marques; CARDOSO, Paula Cristina Marques 

M. Pinto; ANDRADE, Silvia Letícia de. Viva Português. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Ática, 2013.  

 

A análise sobre a produção textual feita sobre a coleção é assim apresentada 
no Guia de 2015: 

 
As atividades de produção de textos escritos, presentes em todos os 
capítulos da coleção na seção “Produção de Texto”, são 
diversificadas e articuladas com os outros eixos, retomando o 
conteúdo temático e o gênero textual desenvolvido no decorrer do 
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capítulo. Essas oferecem subsídios com vistas a orientar a realização 
da tarefa, desde o seu planejamento até sua execução, revisão e 
reescrita, considerando sempre a estrutura dos textos, de acordo 
com o gênero e o contexto de produção. Dessa forma, essa seção se 
estrutura em atividades que apresentam e explicam as 
características do gênero que o aluno vai produzir, seguida de alguns 
textos para leitura e análise e atividades para exercitar o que foi 
explicado sobre o gênero. Em seguida, no item “Produção de 
autoria”, solicita-se a produção do gênero pelo aluno, com todas as 
instruções necessárias à sua consecução. Além disso, o eixo é 
conduzido de modo a considerar a escrita como um processo e a 
exercitar a reflexão, a pesquisa, a adequação da linguagem, 
caracterizando-se, também, pela constante remissão ao uso social 
da linguagem (GUIA, 2015, p. 80). 

 
 

A coleção Viva Português, organizada em três volumes, assim como as 

outras, apresenta a Literatura Brasileira organizada em períodos literários, questões 

de Língua na seção “Conhecimentos Linguísticos”, e, na “Produção de Texto”, são 

apresentados, segundo as próprias autoras, “o gênero em estudo e propostas de 

atividades de produção que vão ajudar a você a praticar a escrita para então 

produzir um texto autoral” (v.1, p.4). 

No volume 1, são apresentados os seguintes gêneros textuais: literatura de 

cordel, texto dramático, soneto, relato de viagens, poema e texto jornalístico de 

divulgação científica. Na seção Produção de Texto, são dedicadas 9 páginas    

(p.283-291) ao ensino de produção do artigo científico, nas quais são apresentados 

vários recursos que também poderiam ser usados no texto dissertativo-

argumentativo: definição, exemplificação, explicação, comparação, expressão 

explicativa, expressão problematizadora, diálogo com o leitor, citação; o aluno é 

convidado a elaborar parágrafos utilizando esses recursos. Também há um roteiro 

na seção Produção de Autoria, no qual o aluno é convidado a pensar sobre o tema 

na primeira etapa, problematizar na segunda, coletar informações na terceira e 

produzir o texto na quarta fase.  

No volume 2, os gêneros apresentados são: romance, letra de música, conto, 

haicai, anúncios publicitários, reportagem, charge.  

No último volume (3), há estudos dos gêneros: resenha crítica, entrevista, 

carta aberta, manifesto, crônica, artigo de opinião e dissertação. Percebe-se que, 

neste livro, foi dado ênfase a gêneros do argumentativo; reservando-se a unidade 6, 

última da coleção, para a abordagem do texto dissertativo-argumentativo. Nessa, 

nas p.271 - 290 (19 páginas), é apresentado o planejamento de texto proposto por 
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Antônio Suarez Abreu em seu livro "A arte de Argumentar", pelo qual o aluno é 

convidado a levantar um problema para o tema, encontrar possíveis respostas para 

a pergunta (hipóteses) e escolher a melhor hipótese que será a sua tese. Os autores 

sugerem aos professores que exercitem este modelo de planejamento com os 

alunos. A estrutura de texto apresentada é: exposição da opinião do autor a respeito 

do assunto proposto no primeiro parágrafo, argumentos para convencer o leitor nos 

parágrafos 2, 3 e 4 e reexposição da opinião no último parágrafo. São sugeridas 

diversas formas de introduções (com exemplos extraídos de provas de vestibulares) 

e análise da estrutura do texto (com exemplos). 

Nesse volume, há exercícios que propõem ao aluno a escrita de parágrafos 

de introdução e conclusão. Há também uma atividade sobre elaboração do 

desenvolvimento de texto como “Leia a seguir a introdução e conclusão de uma 

dissertação sobre o tema da Fuvest19 2007, cuja proposta foi mostrada na atividade 

1 de produção. Seu trabalho será elaborar o desenvolvimento do texto de modo que 

tenha continuidade e progressão das palavras e das ideias apresentadas na 

introdução. Ao terminar sua parte, veja se seu texto realmente tem ligação com o 

último parágrafo (ou conclusão) aqui apresentado” (p.284). Outra proposta foi: “Leia 

a dissertação a seguir e elabore um esquema sobre a apresentação do texto (...) 

Com base nesse esquema, produza uma dissertação apresentando o mesmo ponto 

de vista. Para isso, desenvolva as ideias dos quadrinhos, ainda que você não 

concorde com elas. Lembre-se de que está exercitando a produção” (p.285-286). Há 

uma proposta intitulada “Produção de Autoria” em que o aluno é convidado a, 

finalmente, elaborar uma dissertação por inteiro em dois momentos; no primeiro, 

redigir um rascunho, expondo o ponto de vista sobre perguntas que a leitura dos 

textos pode ter instigado nele e, em um segundo, finalizado o rascunho, escrever o 

texto. A troca de textos entre os colegas de classe é sugerida para que cada um 

releia a sua produção, verificando os seguintes aspectos: se tem a estrutura de um 

texto dissertativo; se a linguagem é clara e objetiva; se apresenta a opinião logo no 

primeiro parágrafo, sem que o leitor precise reler a proposta; se tem um 

desenvolvimento que progride; se expõe argumentos bem encadeados (p.287-290). 

As três últimas páginas do capítulo são dedicadas à exposição oral. 

                                                             
19 A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) é uma instituição autônoma responsável pela 

realização dos exames vestibulares de escolas de nível superior do Estado de São Paulo, 
selecionando alunos para a USP (Universidade de São Paulo), e para o curso de Medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestibular
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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A coleção apresenta várias atividades, dando ênfase à importância do 

planejamento, estrutura do texto e reescrita; o que a difere das outras coleções. Se 

houvesse uma quantidade maior de exercicios para o desenvolvimento do espírito 

crítico, poderia ser considerada uma das mais adequadas ao cumprimento do 

objetivo principal desta tese.  

 

1.4.5 Coleção 5: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Anália Cochar. 

Português Linguagens. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

 

Sobre essa coleção, o Guia faz esta análise:  

 

As tarefas de produção de textos escritos contemplam a prática da 
escrita em seu universo de uso social, o que contribui para o 
desenvolvimento da proficiência nesse eixo. A proposta da coleção é 
trabalhar gêneros textuais diferenciados em cada volume, com 
temáticas específicas nas unidades e com um nível de complexidade 
gradativo. As estratégias e procedimentos para a escrita seguem a 
mesma ordem e têm orientações similares em todos os capítulos do 
eixo e em todos os volumes. Outro procedimento é assegurado nos 
“Projetos” que constam do final das unidades dos livros, na seção 
“Vivências” em que se reforçam os aspectos de produção, ao se 
solicitar do estudante a elaboração de textos relacionados aos 
gêneros trabalhados. Os objetivos das tarefas são claros e 
contemplam as diferentes etapas de construção do texto. As 
atividades de produção informam para quem é destinada a produção, 
qual o assunto, em que esfera social irá circular o texto e em que 
suporte deverá ser divulgado, levando o estudante a planejar, 
escrever, revisar e refazer a sua produção, quando necessário, além 
de compartilhá-la, se solicitado (GUIA, 2015, p. 58).  
 

 
A coleção apresenta nos seus três volumes: Literatura – movimentos 

literários; Estudos de Linguagem; Produção de Texto e Interpretação de Textos. Os 

capítulos de produção de texto organizam-se em duas ou três seções: “Trabalhando 

o gênero”, “Escrevendo com coerência e coesão”, “Planejamento de texto”, “Revisão 

e reescrita”. 

No volume 1, são apresentados os seguintes gêneros textuais: texto teatral, 

relato pessoal, e-mail, blog, comentário, tutorial, receita, resumo, seminário, debate 

regrado público, artigo de opinião e texto dissertativo-argumentativo. 

O capítulo 8 da unidade 4 aborda o texto dissertativo-argumentativo (p.378-

384; 7 páginas). Os autores dizem que, por ser um gênero exigido em alguns 
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vestibulares do país e Enem, será estudado nos três volumes da coleção. 

Apresentam a estrutura do texto, dizendo: "A dissertação escolar tem uma estrutura 

formada por três partes convencionais — a tese (ou ideia principal), o 

desenvolvimento e a conclusão" (p. 379). O gênero é exemplificado por uma 

proposta de vestibular e, nos exercícios de compreensão sobre o texto da prova, 

abordam novamente a estrutura, dizendo: "Há, no texto dissertativo, três partes 

essenciais: uma introdução, na qual é exposta a tese ou a ideia principal que resume 

o ponto de vista do autor acerca do tema; o desenvolvimento, constituído pelos 

parágrafos que explicam e fundamentam a tese; e a conclusão" (p.380). As questões 

propostas apresentam ao aluno tipos de argumentos, tipos de conclusão (conclusão-

resumo e conclusão-sugestão) e questões linguísticas. Existe também uma proposta 

de planejamento de texto (p.382-383) e o estudante é convidado a pensar no 

suporte textual em que o seu texto seria publicado, no perfil dos leitores, na 

adequação da linguagem ao público leitor; a anotar ideias e argumentos que usará 

no desenvolvimento do tema; a produzir uma introdução (apresentação do tema e da 

tese que irá defender); a escolher os argumentos e decidir qual seria a melhor forma 

de concluir, retomando o que foi exposto e confirmando a ideia principal ou fazendo 

citação, ou elaborando uma proposta; a desenvolver um esquema para visualizar a 

estrutura e conjunto de ideias (tese, desenvolvimento – argumento 1, argumento 2, 

argumento 3, conclusão) e a escolher um título que desperte o interesse do leitor. 

Há apenas uma proposta de produção textual. Os autores sugerem uma proposta de 

revisão e reescrita: a dissertação deve ser relida, observando se há apresentação do 

tema proposto; um ponto de vista claro sobre ele; se a tese é fundamentada com 

argumentos claros, consistentes e bem desenvolvidos; se a conclusão retoma o 

ponto de vista, confirmando-o, ou apresenta uma proposta; se o título é atraente e 

coerente; se o texto é persuasivo; e se a linguagem é adequada ao público-alvo. 

No volume 2, são apresentados os seguintes gêneros textuais: cartaz, 

anúncio publicitário, conto, mesa-redonda, notícia, entrevista, reportagem, crítica, 

editorial. 

No último volume da coleção, a crônica, texto de divulgação científica, a carta 

de leitor, carta argumentativa de reclamação e de solicitação, o debate são 

abordados. No capítulo 2 da unidade 4, é apresentado o último gênero: o texto 

dissertativo-argumentativo. Ao ensino desse gênero são dedicadas 13 páginas. 

Foram apresentadas ao aluno sugestões de tipos de introduções, tipos de 
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argumentos e tipos de conclusão; no entanto, nenhum exercício escrito foi proposto 

sobre essas questões; apenas foi feito um convite a debate sobre o tema inclusão 

digital ("Inclusão digital: para quê?") antes da proposta de produção do texto 

dissertativo-argumentativo que recomendou ao aluno: "(...) escolha um dos tipos de 

introdução estudados, levando em conta o que você considerar mais conveniente 

para organizar seu texto (CEREJA, 2013, p.317). Há sugestões para planejamento, 

revisão e reescrita (as mesmas apresentadas no volume 1 da coleção).  

Apesar de os autores iniciarem o capítulo afirmando que esse gênero foi 

estudado nos volumes 1 e 2 da coleção, não foi o que se constatou na análise da 

coleção. 

É intrigante como os autores abordam esse tipo textual na coleção: além de 

adotarem a metodologia de sugerir aos alunos o que deve ser feito, sem exercitarem 

antes a sua capacidade do posicionamento crítico que é uma das recomendações 

feitas quando falam da revisão e reescrita dos textos; há uma lacuna na abordagem, 

já que no primeiro volume, foram feitas várias considerações sobre o texto 

dissertativo-argumentativo e, no último, os autores desconsideraram que o aluno 

pudesse ter desconhecimento ou até esquecimento de tudo o que foi apresentado 

anteriormente e continuaram a abordagem do assunto a partir do ponto em que este 

foi concluído no primeiro ano do Ensino Médio. 

 
 

1.4.6 Coleção 6: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO 

JUNIOR, José Hamilton. Língua Portuguesa: linguagem e interação. 2ª ed. São 

Paulo: Ática, 2013. 

 

Em geral, as propostas de produção escrita são bem construídas, 
com instruções suficientes para a execução da tarefa. Em sua 
maioria, definem as condições de produção e circulação do texto e 
os objetivos comunicativos, propõem temas pertinentes à formação 
do aluno, contemplam as etapas de escrita e revisão, além de 
fornecerem subsídios para a elaboração temática. Observa-se em 
todas as propostas a exploração do modelo de gênero textual, seu 
funcionamento e sua forma composicional. São também sugeridas 
atividades para ampliar a circulação dos textos dos alunos para além 
da sala de aula: sessão pública de leitura de contos, saraus, 
lançamento de livros com sessão de autógrafos, publicação em 
blogs, mural da escola, mesa redonda. São os projetos coletivos de 
leitura e escrita, apresentados ao final das unidades, que, além de 
alargar o âmbito de circulação das produções dos estudantes, 
promovem a articulação dos eixos de leitura, escrita e oralidade. O 
aluno é solicitado, por exemplo, a voltar às orientações apresentadas 
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em outras seções para considerar algum aspecto linguístico 
discursivo do gênero em foco. (GUIA, 2015, p. 41- 42) 

 
 

Desde o volume 1, os autores apresentam aos alunos diversos gêneros 

textuais e cada um deles nomeia os capítulos de toda a coleção. No volume 1, são 

abordados conto, novela, crônica, narrativa histórica, canção popular, textos icônico-

verbais, relato de viagem, diário pessoal, notícia, artigo de opinião, editorial, carta ao 

leitor. No segundo, romance, (em 4 capítulos), texto instrucional, artigo científico, 

textos de divulgação científica, reportagem, ensaio, anúncio publicitário. No terceiro,  

relato mítico, lenda, memórias, canções, gêneros dramáticos, biografias e relatos de 

vidas, carta pessoal, entrevista, correspondência formal, dissertação em prosa e 

discurso político. 

Observamos, pela análise, que, apesar de nomearem os capítulos dessa 

forma, os autores apresentam conteúdos de literatura brasileira e gramaticais com 

pouca articulação com o tema de cada capítulo. Iniciam-no com um ou dois 

exemplos do gênero que o nomeia, fazem várias perguntas sobre o texto (em três ou 

quatro páginas) e apresentam características do gênero. Posteriormente, 

apresentam outros textos de gêneros diversos para abordagem de questões 

gramaticais; há, em cada capítulo, várias páginas para estudos gramaticais e de 

literatura (organizada em períodos literários). Somente ao final do capítulo 

apresentam propostas de produção textual. 

Percebe-se, na coleção, uma preocupação com gêneros do argumentar 

desde o primeiro livro, no entanto, há muitas perguntas de compreensão sobre os  

textos e pouca orientação para a elaboração deles. Assuntos como tese e 

argumento de causa e consequência aparecem quando são abordados esses 

gêneros. 

Ao estudo da dissertação em prosa, é dedicado um capítulo (11) no terceiro 

volume da coleção, p.289-320. Dessas 31 páginas, apenas 6 são dedicadas à 

análise de textos dissertativos e é proposta apenas uma atividade de produção 

textual (p. 319- 320). Nessa proposta, os autores analisam a estrutura do texto 1 do 

capítulo, apresentando ao leitor o que deve colocar em cada parágrafo (parágrafo 

inicial – apresentação da opinião do autor, que se funde com a tese que ele defende; 

um aspecto do tema em cada um dos três parágrafos seguintes; e a retomada da 

mesma ideia inicial no parágrafo final). Os autores não apresentam outras sugestões 
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para a estrutura do texto e não proporcionam aos alunos atividades para capacitá-

los a argumentar. Apenas propõem a escrita de uma dissertação que deverá ser 

produzida por eles, sem nenhuma orientação de como devem fazer. 

Na coleção, há exercícios de leitura de textos dissertativos-argumentativos, 

explicações muito breves sobre argumentos favoráveis e contrários à tese, raciocínio 

dedutivo e indutivo e apenas uma proposta:  

 

Imagine que você vai prestar um exame vestibular com esta proposta 
para a redação: o candidato deve discorrer sobre suas perspectivas 
em relação à futura carreira profissional e ao mundo do trabalho. 
Redija uma dissertação em prosa com base nesse tema. Com base 
nas características textuais do gênero dissertação e prosa 
comentados nesta seção, avalie sua própria produção textual. 
Discuta com os colegas e o professor os resultados dessa análise e 
registrem suas conclusões (FARACO, 2013, p.320). 

 
 

Desse modo, a coleção não se propôs a exercitar o pensamento crítico e 

nenhuma competência argumentativa do aluno. O estudante, portanto, que não 

recebeu orientação anterior sobre o texto dissertativo-argumentativo, não teria 

condições de cumprir as atividades propostas pelos autores. 

 

1.4.7 Coleção 7: FARACO, Carlos Alberto. Português, Língua e Cultura. 3ª ed. 

Curitiba: Base Editorial, 2013.  

 

Segundo a análise feita pelo Guia de Livros Didáticos:  
 

O trabalho com a produção de textos organiza-se em função de 
gêneros textuais ou temas. Ora propõe-se que o aluno produza o 
mesmo gênero textual lido na seção de leitura, ora que ele produza 
um gênero textual distinto do lido, mas que tematicamente dialogue 
com este. Gêneros e temas, por sua vez, são pertinentes à faixa 
etária e à formação cultural do estudante de Ensino Médio. Nos 
comandos das atividades de escrita não existem recorrentemente 
orientações explícitas em relação ao planejamento, escrita, revisão e 
reformulação textual. No entanto, ao investir, no espaço dedicado à 
leitura, à desconstrução da textualidade, a obra chama a atenção do 
aluno para aspectos importantes do texto que está escrevendo, como 
coesão e coerência, seleção lexical e recursos morfossintáticos. A 
socialização dos textos, quando sugerida, muitas vezes fica restrita à 
sala de aula e a escolha de registro dos textos não é preocupação 
das propostas da coleção (GUIA, 2015, p. 51-52). 
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A coleção também organizada em três livros, um para cada série do Ensino 

Médio, num total de 40 capítulos, apresenta o conteúdo organizado em blocos: 

Gêneros Textuais, Enciclopédia da Linguagem, Almanaque Gramatical, Guia 

Normativo e História da Literatura. 

No volume 1, os gêneros crônica, conto e romance são estudados em 6 

capítulos. No volume 2, são abordados gêneros informativos (notícia, reportagem), 

romance e entrevista. No livro 3, são apresentados os gêneros argumentativos: 

editorial, artigo, texto de opinião, publicitário. Como em quase todas as coleções, 

misturam-se categorias diferentes, tipos de textos e gêneros literários. Não é 

dedicado nem um capítulo ao ensino do texto dissertativo-argumentativo. 

 

1.4.8 Coleção 8: MARTIN, Roberta Hernandes Vima Lia. Língua Portuguesa. São 

Paulo: Editora Positivo, 2013. 

 
O Guia apresenta a seguinte descrição sobre as propostas de produção 

textual da coleção:  
  

“Para escrever” apresenta uma proposta de produção textual, com 
ênfase ou nos recursos composicionais de um gênero textual 
trabalhado ou num dos conteúdos trabalhados no capítulo, sem se 
ater a instruções para produção, o que se faz apenas na seção 
“Produção do gênero”. O trabalho voltado para a produção de textos 
é proposto ao final de cada unidade, na seção “Sobre o gênero”, na 
qual se faz uma exposição detida de um gênero trabalhado no último 
capítulo das unidades e também na seção “Produção do gênero”, 
quando se apresentam propostas de produção do gênero abordado e 
instruções para tal produção. (...) Sempre a partir da perspectiva dos 
gêneros textuais, para a produção textual a coleção propõe 
formalmente uma atividade por unidade, ou seja, a cada 3 ou 4 
capítulos, sendo que essa atividade encontra-se articulada à prática 
da leitura e se respalda em procedimentos teóricos e metodológicos 
que são oferecidos pelos estudos linguísticos, principalmente, pela 
linguística textual. Observa-se ainda que, além de orientações 
específicas para a produção, o recurso da reescrita de textos é 
utilizado como ferramenta necessária ao entendimento do 
funcionamento das estruturas do texto, principalmente, aquelas 
relacionadas à coesão e à coerência textuais. Esse trabalho com a 
produção texto é satisfatoriamente conduzido, no que diz respeito à 
estruturação e composição do gênero textual. Destaque-se a 
inclusão, justificada, como gênero textual, da dissertação escolar, no 
volume 3, com vistas a atender a demandas de exames oficiais 
(GUIA, 2015, p. 35- 37). 

 
 

A coleção é organizada em três volumes. Além de questões gramaticais e de 

apresentação da literatura periodizada, as autoras apresentam alguns gêneros 
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textuais. No primeiro volume, cartaz, poema visual, texto teatral, crônica, pesquisa, 

artigo de opinião; no segundo, blog, debate, resenha, notícia. Ao apresentarem o 

gênero debate em 9 páginas (p. 157 – 165), as autoras abordam estratégias 

argumentativas (argumentos por comprovação, citação, contra argumentação e 

pergunta retórica), falam dos cuidados que se deve ter na apresentação oral, 

propõem um debate e apresentam um roteiro de avaliação. No volume 3, os gêneros 

apresentados são: seminário, conto, ensaio, dissertação escolar.  

O texto dissertativo é apresentado no último capítulo da coleção em 13 

páginas (371 – 383). Martin, autora da coleção "Língua Portuguesa", nomeia o texto 

dissertativo- argumentativo como  "dissertação escolar" e assim define o termo: 

 

A dissertação é considerada pelos estudiosos do texto como gênero 
artificial, circunscrito ao contexto da escola, por isso sua designação 
como “dissertação escolar”. De fato, textos identificados como 
dissertações, em geral, são escritos e veiculados apenas em 
instituições de ensino e em exames vestibulares. Essa prática se 
justifica pelo entendimento de que, ao produzir uma dissertação, o 
aluno deve exercitar algumas capacidades fundamentais ao seu 
desenvolvimento como produtor de textos em uma sociedade letrada 
e à construção de uma postura crítica diante da realidade. Pela 
leitura de uma dissertação, é possível avaliar a capacidade do aluno 
de se posicionar diante de um tema (geralmente polêmico), de 
selecionar e expor argumentos consistentes e coerentes com o ponto 
de vista de vista defendido; e de escrever de modo formal, usando, 
para isso, a variante normativa da língua portuguesa. A dissertação 
escolar se caracteriza pela predominância da sequência 
argumentativa, definindo-se, portanto, como lugar para discussão, 
análise e avaliação de problemas ou questões relacionadas à 
realidade. O autor apresenta um ponto de vista sobre um tema pré- 
definido a outras pessoas que podem ou não concordar com suas 
ideias. Por isso, cabe a ele sustentar sua posição com argumentos e 
antecipar-se na refutação de posições diferentes da sua, ponderando 
sobre argumentos contrários. Vale observar que, pela sua função, a 
dissertação escolar é sempre dirigida a um interlocutor de perfil 
genérico, o que exige do autor que pense sobre a questão a ser 
analisada de modo a abranger diversos aspectos relacionados ao 
tema central. Uma boa dissertação escolar é aquela em que o aluno 
demonstra ter senso crítico, assumindo uma posição sobre a questão 
proposta que vai além do senso comum. (MARTIN, 2003, vol. 3, p. 

373) 

 

O aluno é convidado à elaboração de dissertações a partir de propostas 

apresentadas em provas de vestibulares e do Enem 2012, após breves 

considerações sobre “dissertação escolar”, a proposta de redação do Enem e a 
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importância da argumentação e da estrutura e há também orientações sobre como 

ler e utilizar as coletâneas em provas de vestibulares. 

Ao falar sobre a estrutura, a autora afirma:  

 

Em geral, em uma dissertação, as ideias são organizadas de acordo 
com três partes: 
♦Introdução – é a parte inicial do texto, em que são apresentados o 
tema e o ponto de vista (tese) a ser desenvolvido (geralmente no 
primeiro ou nos dois primeiros parágrafos do texto). 
♦Desenvolvimento – é a parte central do texto, no qual são 
articulados os argumentos usados para fundamentar o ponto de vista 
assumido. 
♦Conclusão – trata-se do fechamento da argumentação desenvolvida 
(normalmente no parágrafo final do texto) (MARTIN, 2003, p. 373 – 
374) . 
 

 

Nas propostas apresentadas, há também a sugestão de que, após a 

finalização da dissertação, os estudantes avaliem as redações uns dos outros, 

corrigindo-as a partir de critérios e, após verificarem as observações feitas aos seus 

textos, reescrevam-nas de modo a fazer as adequações apontadas pelo colega. 

Um roteiro de avaliação foi sugerido nas páginas 379-383, considerando-se 

os seguintes critérios20: 

 O tema foi abordado adequadamente conforme o viés da proposta, e o texto 

se manteve fiel a ele em toda a sua extensão? 

 As ideias e informações da coletânea foram consideradas? 

 O texto contém introdução, desenvolvimento e conclusão? 

 Foram apresentados argumentos bem fundamentados para a defesa do 

ponto de vista anunciado na introdução? 

 As ideias foram registradas de forma clara, coerente e coesa? 

 Foram observadas as regras da norma padrão da língua portuguesa? 

 Os limites exigidos quanto ao número de linhas foram respeitados? 

 Todas as instruções dadas para a produção do texto foram seguidas? 

 Houve atendimento à proposta de redação e aplicação de conceitos das 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dento dos limites estruturais 

do texto dissertativo – argumentativo? 

                                                             
20 As quatro últimas orientações são relativas à prova do Enem. 
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 Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista 

foram selecionados, relacionados, organizados e interpretados? 

 Demonstrou conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção 

(paragrafação, uso de conectivos adequados, etc.)? 

 Elaborou uma proposta de intervenção social que demonstrou respeito aos 

direitos humanos e à diversidade sociocultural? 

Em geral, o que se pôde observar é que os alunos receberam muitas 

instruções, mas não exercitaram as habilidades necessárias para a produção do 

texto escrito. 

 

1.4.9 Coleção 9: RAMOS, Rogério de Araújo. Ser Protagonista- Língua Portuguesa. 

2ª ed. São Paulo: Edições SM, 2013.  

 
O Guia de Livros Didáticos de LP assim analisa a seção produção textual da 

coleção: 

O eixo da produção de texto, desenvolvido sistematicamente na 
terceira parte dos livros didáticos, inclui a produção de textos escritos 
e orais. As unidades se organizam por tipologias textuais, na 
seguinte ordem: narrar, relatar, expor e argumentar. Para cada 
tipologia indicam-se, em cada um dos livros, um ou mais gêneros 
para serem trabalhados. Verifica-se, nessa parte da coleção, uma 
atenção a todas as etapas do processo de escrita dos gêneros, 
incluindo também a leitura analítica de modelos como apoio para a 
produção que virá a seguir. O eixo de produção de texto atende, 
dessa forma, aos quesitos de clareza e de diversidade de propostas, 
contemplando gêneros de diferentes esferas discursivas, que têm 
relevância para o aluno do ensino médio. As propostas são 
planejadas segundo uma sequência que parte da análise de modelos 
para se chegar à escrita, em um processo de escrita consciente das 
características dos gêneros propostos, dando condições para o seu 
monitoramento pelo aluno. Destacam-se, na sequenciação das 
etapas de produção, aspectos pertinentes à progressão para a etapa 
posterior, de modo que o aluno tenha clareza sobre o que deve 
escrever e sobre as intervenções que pode fazer para melhor 
adequar o seu texto às exigências do gênero (GUIA, 2015, p. 74). 
 

 
Na coleção, há unidades de Literatura abordando as estéticas literárias em 

uma perspectiva histórica; capítulos dedicados à prática da linguagem e outros 

dedicados à produção de texto. Em cada volume, no tópico “Produção de texto: 

tecendo sentidos”, há unidades dedicadas ao ato de narrar, relatar, expor, 

argumentar. 
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Os gêneros do narrativo são: conto de humor (vol. 1), crônica (v. 2), conto 

psicológico (v.3). Os do relato são: notícia, reportagem, relato de experiência vivida 

(v.1), perfil, biográfico (v.2) e entrevista e discurso de orador de formatura (v.3). Os 

gêneros do tipo expositivo são: resumo, comunicação oral (v. 1), artigo 

enciclopédico, artigo expositivo de livro ou de site didático (v. 2) e seminário e artigo 

de divulgação científica (v. 3). Os seguintes gêneros do argumentar são estudados: 

dissertação escolar, carta de reclamação e mesa-redonda (v. 1), editorial, resenha 

crítica, debate regrado, fala em audiência pública (v. 2) e anúncio publicitário, artigos 

de opinião, dissertação para o Enem e o vestibular (v. 3). 

Essa coleção apresenta o texto dissertativo-argumentativo (também 

denominado como "dissertação escolar" pelo autor) no primeiro volume para o qual 

são dedicadas 9 páginas no capítulo 31 e são apresentadas as seguintes questões: 

tópico frasal, como ler uma proposta de dissertação, importância do título, definição 

de argumentar, tese, silogismo, características do texto e estrutura. Ao falar da 

estrutura, é apresentada a função de cada parte do texto, desse modo: 

 

Estrutura Função 

Título  instigar o leitor a anunciar o “tom” do texto 

 explicar o tema 

Introdução  

 falar da relevância social do tema 

 formular a base 

Desenvolvimento  expor os argumentos 

Conclusão  apresentar reflexão sobre possíveis soluções 

 formular desfecho que recupera a tese 
Figura 10: Estrutura da dissertação escolar 

Fonte: RAMOS, 2013, p. 368 
 
 

Nesse volume, há exercícios de leitura e compreensão de texto dissertativo, 

envolvendo questões relacionadas à estrutura, aos argumentos, ao título. É sugerida 

uma proposta a partir da leitura de textos: “A partir da leitura dos textos a seguir, 

escreva uma dissertação escolar. Você deve posicionar-se diante do tema proposto 

e apresentar argumentos para sustentar seu ponto de vista”. Além da proposta, há 

sugestões para planejamento, elaboração, avaliação e reescrita. Em relação ao 

planejamento, o aluno é sugerido a observar as características do texto que irá 
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produzir, definir o tema a partir da leitura dos textos da proposta, escrever a tese, 

elaborar uma sequência argumentativa (silogismo) com duas premissas e uma 

conclusão para comprovar sua tese. Quanto à elaboração, há orientações sobre 

apresentação de um tópico frasal na primeira oração de cada parágrafo com o 

desenvolvimento de ideias a partir deles; e, para avaliação, há vários aspectos que 

deverão ser observados nas produções textuais (os autores elaboraram um quadro 

com critérios de correção e escala de notas a serem atribuídas). 

Os critérios de avaliação dos textos foram apresentados pelos autores (v.1, 

p.369) na coleção do seguinte modo:  

Forme uma dupla com um colega e troque de texto com ele. Leia 
atentamente o texto dele. Copie o quadro a seguir em uma folha 
separada e preencha-o conforme as instruções: 

 
CRITÉRIOS 

 
Nota: 

1-LINGUAGEM. Demonstrou domínio 
da norma padrão na modalidade 
escrita. 

 

2-TEMA E TESE. Compreendeu a 
proposta, desenvolveu o tema 
adequadamente e assumiu um ponto 
de vista. 

 

3-ARGUMENTAÇÃO. Sustentou 
adequadamente o seu ponto de vista, 
com argumentos válidos e bem 
construídos.Z TEXTUAL. Aplvimento e 
conConstruiu parágrafos iniciados por 
tópicos frasais que tornam clara a sua 
ideia central e que foram 
adequadamente desenvolvidos. 

 

5- ÉTICA. Apresentou reflexões sobre 
possíveis soluções para o problema 
abordado, mostrando respeito aos 
direitos humanos. 

 

Comentário geral sobre o texto: Nota Final: 

Figura 11: Critérios de avaliação dos textos. 
 

a) Atribua uma nota de 0 a 2 para cada item do quadro. Para 
orientar-se na atribuição da pontuação, considere os seguintes 
indicadores: 
0 – realização inadequada  
0,5 – realização somente esboçada                                               
1,5 – boa realização                                                            
1,0 – realização aceitável 
2,0 – excelente realização 
b) Marque a lápis no texto de seu colega os aspectos que podem ser 
melhorados. Acrescente breves explicações, se necessário. 
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c) Calcule a nota final com base na soma da pontuação de cada 
item. 
d) Escreva um comentário geral sobre o texto lido, apontando e 
explicando as qualidades e os problemas encontrados. 
 
 

Para a reescrita, o aluno é orientado a ler o quadro preenchido pelo colega; 

reler seu texto, buscando compreender as intervenções; e discutir com ele as 

questões que ainda lhe causam dúvidas, falando com o professor caso haja 

necessidade. E, só depois, reescrever. 

No volume 3, específico para o Enem e vestibular, o texto dissertativo 

reaparece no capítulo 39 (último), em 10 páginas, nas quais são dispostos os 

seguintes assuntos: como ler uma proposta de dissertação, estrutura, importância de 

estratégias argumentativas que não devem ser confundidas com argumentos, como 

fazer a conclusão. São também propostas atividades de elaboração, avaliação, 

reescrita e questões de vestibular. É adotada a mesma metodologia do volume 1. 

Os autores propuseram elaborações de textos, orientaram a revisão, mas, 

assim como os outros, não propuseram exercícios anteriores ao pedido de produção 

e revisão do texto dissertativo-argumentativo.  

 

1.4.10 Coleção 10: SETTE, Graça; STARLING, Rozário; TRAVALHA, Márcia. 

Português Linguagens em Conexão21. São Paulo: Editora Leya, 2013. 

 
Assim é analisada a produção textual proposta pela coleção:  

 
O trabalho com a produção de textos está concentrado em maior 
número na unidade III da coleção, dedicada à produção escrita e 
oral, mas há atividades também nas demais unidades, articulando-
se, assim, com os eixos da leitura e dos conhecimentos linguísticos. 
Em geral, as atividades propostas revelam uma preocupação com o 
contexto de produção, nos diferentes gêneros enfocados, tais como 
artigo de divulgação científica, artigo de opinião, carta de leitor, 
cartaz, comentário, conto, crônica, ficha de leitura, micro conto, 
nuvem de palavras, poema, reportagem, resenha crítica e resumo, 
entre outros. As propostas de atividade contemplam as diferentes 
etapas do processo de produção textual: planejamento, escrita, 
revisão, reformulação e veiculação e auto avaliação. A definição 
dessas etapas é feita de maneira clara e detalhada, em consonância 
com a proposta pedagógica da obra, que abraça explicitamente as 
orientações dos PCN de Língua Portuguesa, os quais propõem, além 
das etapas mencionadas, a elaboração de textos relacionados a 

                                                             
21

 Essa é a única coleção do PNLD 2015 tipo 1, ou seja, que é acompanhada por DVD (OED— objeto 

de ensino digital). 
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condições de produção específicas (objetivos, interlocutores, gênero, 

esfera de circulação) (GUIA, 2015, p. 63) 
 
 

A coleção organiza os conteúdos nas seguintes seções: Literatura e Leitura 

de Imagens (apresenta movimentos literários brasileiros); Gramática e Estudos da 

Língua; Produção de Textos Orais e Escritos (na qual há a apresentação de diversos 

gêneros textuais). 

Os gêneros textuais estudados são: artigo de divulgação científica, mesa-

redonda, seminário, artigo de opinião, júri simulado, ficha de leitura, reportagem, 

recital (volume 1); crônica humorística, antologia, debate de opinião, carta ao leitor, 

debate de solução de problemas, seminário, resenha crítica, exposição oral, artigo 

de opinião (volume 2); charges, capas de revistas, artigo de opinião, pesquisa e 

exposição oral, mesa-redonda, ficha de leitura, conto, debate de solução de 

problemas, resumo escolar, microconto, antologia, painel, recital (volume 3). 

Na coleção, há a abordagem de diversos gêneros do argumentar; no entanto, 

o texto dissertativo-argumentativo não é abordado em nenhum capítulo. 

 

1.3 Considerações gerais sobre as coleções  

 

Para que se tenha uma visão geral do número de páginas dedicadas ao 

estudo do gênero, apresenta-se, a seguir, uma síntese. Apenas as coleções 7 e 10 

não abordaram o estudo do texto dissertativo-argumentativo; todas as demais 

apresentaram e propuseram produção desse gênero textual.  

1-Coleção 1: Volume 3 - Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (p.365-393) - 29 

páginas 

2- Coleção 2: Volume 3 - capítulo 5 (p.430-435) – 6 páginas. 

3- Coleção 3: Volume 1- capítulo 10- (p.385-391) / Volume 2 - Capítulo 8 (p. 

358-391) / Volume 3 -Capítulos: 1 (p. 308-313, 315,317) ; 2 (p.318-330) ; 3 (p.331-

339); 4 (p.240,344-350,353-354); 5 (p.355-368); 6 (p.369-381) e 7 (p. 382-390) –

91páginas. 

4- Coleção 4: Volume 3 - unidade 6 (p. 271-290) –20 páginas. 

5- Coleção 5: Volume 1- Unidade 4 - Capítulo 8 (p.378-384) / Volume 3- 

Unidade 4 - Capítulo 2  (p.308 - 320) – 20 páginas. 

6- Coleção 6: - Volume 3 - capítulo 11 (p. 289-292 e 319-320) – 6 páginas 
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7- Coleção 7: nenhuma página. 

8- Coleção 8: Volume 3 - Capítulo 8 (p. 371-383) –13 páginas. 

           9- Coleção 9: Volume 1- Unidade 15 - capítulo 31 (p.361- 369) / Volume 3 - 

Unidade 15 - capítulo 39 (p.384-393) –19 páginas. 

10- Coleção 10: nenhuma página. 

 

Observou-se, nesses livros didáticos, que: 

a) o ensino do texto dissertativo-argumentativo se dá (na maioria das 

coleções) apenas no terceiro ano do Ensino Médio;  

b) a estrutura da dissertação é apresentada neles (introdução, 

desenvolvimento, conclusão), mas com poucas sugestões de como "preencher" 

cada parte do texto;  

c) há sugestões de poucas atividades, prevalecendo as de interpretação 

textual; a preocupação com atividades  que favoreçam o exercício do espírito crítico 

do aluno, capacitando-o para formular a tese que será apresentada e defendida no 

texto dissertativo que irá produzir é insuficiente. Além de algumas poucas questões 

de interpretação que levam o aluno a refletir sobre assuntos como o tema abordado, 

estrutura adotada pelo autor, análise de alguns recursos utilizados para persuadir, 

os livros propõem poucos exercícios. 

d) a produção escrita além de ter sido apresentada nas coleções de modo  

insuficiente; foi apenas proposta. E, nesse ponto, reside a deficiência do ensino do 

texto dissertativo-argumentativo proposto pelos livros didáticos – insuficiência de 

exercícios anteriores à sugestão de produção desse gênero textual. Os propostos 

pelos livros são poucos e, na verdade, insuficientes para prepararem o aluno para a 

elaboração do texto. 

Não é só por instruções que se aprende a escrever. São necessárias e 

fundamentais para que o aluno conheça as características do gênero que irá 

produzir (em capítulo posterior, será apresentada essa fase instrutiva já era adotada 

no ensino greco-romano), no entanto, a instrução deveria ser a primeira etapa de 

ensino de um gênero textual. O que se observa, nos livros didáticos, é que o aluno é 

convidado a escrever o texto, logo após a leitura de instruções sobre o gênero, sem 

experimentar as outras fases necessárias para que consiga fazê-lo, fases que eram 

seguidas com a utilização dos progymnasmata antes de os alunos receberem as 

instruções para a elaboração de cada exercício retórico. Os verbos no imperativo 
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prevalecem nelas: "escreva a tese de sua dissertação", "elabore uma sequência 

argumentativa", "redija uma dissertação em prosa", "escreva uma introdução". No 

capítulo desta tese que ilustra como era o ensino em Roma com os progymnasmata, 

o leitor compreenderá melhor que fases são necessárias e fundamentais para tornar 

um aluno competente na escrita de um texto argumentativo e concordará que essa 

metodologia atual precisa ser revista; 

e) em muitos livros, há proposta de reescrita – os alunos são incentivados a 

avaliarem os textos uns dos outros; no entanto, sem parâmetros para a realização 

dessa tarefa. Nos livros, a orientação dada para a reescrita consta apenas de 

apresentação de características estruturais e linguísticas presentes nos textos. 

Segundo Reinaldo,  

essa orientação, entretanto, só é produtiva quando o autor do LDP 
fornece parâmetros para a revisão, o que não tem acontecido com os 
manuais que incluem essa etapa da escritura em suas orientações 
(...). As pesquisas mostram que os redatores inexperientes utilizam 
esse procedimento apenas como um ato mecânico (higienização na 
cópia do primeiro texto), e que somente os redatores mais 
experientes reformulam as ideias (REINALDO, 2001, p.93). 
 

f) e os professores, mesmo tendo disposição e empenhando-se para 

auxiliarem os estudantes no exercício da argumentação, muitas vezes, não possuem 

competência suficiente para atuarem nessa área.  

Köche, em um artigo no qual apresenta os resultados de pesquisa22 que 

caracteriza e descreve como é o ensino da dissertação, aponta a falta de 

conhecimento teórico como um dos motivos da ineficiência do ensino desse gênero 

textual:  

A pesquisa demonstrou que o professor necessita de um maior 
conhecimento teórico. As perguntas “para que serve um texto 
dissertativo?” e “como você trabalha a argumentação?” deixaram a 
maioria dos professores confusos.  
Em relação à primeira pergunta, a maior parte respondeu que o texto 
dissertativo serve para expor as idéias. No que se refere à segunda 
pergunta, isto é, como o professor trabalha a argumentação, a 
maioria dos entrevistados trabalha a argumentação observando e 
orientando como o aluno expõe as idéias e assume uma posição. A 
opinião dos professores é diferente da de Delforce (1992). Para os 
professores, a dissertação serve para o aluno expor suas idéias. 
Segundo o autor, a exposição das idéias faz parte do gênero da 
entrevista, e não da dissertação, que é utilizada para construir uma 
opinião, fundamentada em argumentos, em torno a uma questão. 

                                                             
22 Pesquisa realizada nas escolas de 2º grau de Bento Gonçalves, da rede pública, particular e federal 

da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Esses professores constituem a totalidade dos 
que trabalham com dissertação nas escolas do perímetro urbano.  



63 
 

A falta de conhecimento teórico de muitos professores pode estar 
relacionada com a literatura de apoio utilizada, que se resume em 
manuais didáticos 69,77% das respostas – e em sugestões de 
vestibular 9,30% das respostas. Esses manuais e sugestões se 
resumem em ditar regras e esquemas de escrita sem, no entanto, 
fazer uma análise profunda do texto dissertativo. (KÖCHE, 2002, 
p.26-27) 

 

Apesar de muitos professores de Produção Textual ensinarem os alunos a 

elaborarem o texto dissertativo, seguindo as partes do discurso que foram 

apresentadas pela Retórica na antiguidade (introdução, desenvolvimento e 

conclusão), pouca ou nenhuma ênfase tem sido dada a estratégias que devem ser 

utilizadas em cada parte do texto para que se cumpram os objetivos de persuasão e 

convencimento, ou seja: tornar o auditório receptivo no exórdio e narração, 

convencê-lo e persuadi-lo nas provas, e estimular as suas paixões no epílogo.  E, o 

mais importante: o aluno não é convidado a exercitar uma das competências 

fundamentais para a elaboração da argumentação: saber posicionar-se sobre os 

assuntos da atualidade para que tenha capacidade de formular a tese que será 

apresentada na introdução e sustentada por argumentos no desenvolvimento do 

texto.  

Corbett & Connors afirmam que a Retórica ainda é muito exercitada nos 

discursos persuasivos, mas parece que os alunos da atualidade não têm recebido 

treinamento suficiente na arte de persuasão. Afirmam que um dos poucos 

treinamentos que recebem nas escolas é sobre a argumentação presente nos textos 

argumentativos, expositivos, descritivos e narrativos; mas esse estudo quase 

sempre é direcionado por questões da Lógica: os falantes devem utilizar-se da 

Lógica para a persuasão, mas esse é apenas um dos meios para que se atinja esse 

objetivo.  Os autores concluem dizendo "Portanto, aqueles que estudam 

argumentação nas salas de aula hoje não são apresentados à rica e altamente 

sistematizada disciplina que os alunos de épocas anteriores eram submetidos 

quando estavam aprendendo a arte da persuasão23" (CORBETT & CONNORS, 

1999, p.16 - tradução nossa).  

Leitão, sobre essa questão, afirma que   

 

                                                             
23

 "So those who study argumentation in classrooms today are not really exposed to the rich, highly 

systematized discipline thet earlier students submitted  to when they were learning the persuasive art."  
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a argumentação é vista como uma atividade que demanda 
competências cognitivo-discursivas particulares (de identificação, 
produção e avaliação de argumentos) a serem, elas próprias, 
adquiridas e desenvolvidas através de práticas educacionais 
específicas. (...) o trabalho com argumentação em sala de aula é 
algo que demanda do professor disposições e ações específicas. 
Entre essas, vale ressaltar, antes de tudo, a disposição para fazê-lo, 
bem como atenção e empenho no desenvolvimento de suas próprias 
competências enquanto argumentador; a atenção contínua a 
oportunidades de argumentação em sala de aula - quer estas 
oportunidades surjam de forma espontânea, quer sejam 
deliberadamente criadas; finalmente, o domínio não só dos conceitos 
próprios do seu campo de atuação, mas também de raciocínios 
(modos de pensar/argumentar) típicos do mesmo campo. (LEITÃO, 

2011, p.16,17) 

 

No próximo capítulo, será apresentado um breve panorama da evolução 

histórica da Retórica e sua importância para o ensino da argumentação a fim de 

ilustrar conceitos e raciocínios fundamentais para o ensino do texto dissertativo-

argumentativo.  
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2. RETÓRICA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA e ENSINO 

 

Herzberg & Bizzell (1990, p.1) apresentam na introdução de sua obra uma 

série de definições dadas para o termo "retórica": prática de oratória, estudo das 

estratégias de uma oratória efetiva, uso da linguagem falada ou escrita para informar 

ou persuadir, estudo dos efeitos persuasivos da linguagem, estudo da relação entre 

linguagem e conhecimento, classificação e uso de tropos e figuras e uso de 

promessas vazias e meias verdades como uma forma de propaganda. Destacam, no 

entanto, que o mais importante não é saber esses conceitos, mas compreender a 

sua importância pelos séculos.  

 

2.1 A evolução histórica da Retórica24 

 

Segundo Corbett & Connors (1999, p. 489-490), a Retórica como oratória 

persuasiva já figurava, na sociedade helênica, muitos anos antes que o primeiro 

manual fosse compilado, nas epopeias de Homero, dramatizações gregas, histórias 

de Heródoto e Tucídides e tratados filosóficos de Hesíodo.  

Córax, discípulo de Empédocles, e Tísias escreveram alguns discursos 

jurídicos e desenvolveram, no séc. V a.C, na Sicília, um método - artem et 

praecepta- com regras para o desenrolar de discussões públicas, que teve uma 

grande importância para o nascimento da retórica.  Foram os primeiros que falaram 

sobre a disposição do discurso judicial: proêmio, narração, argumentação 

(confirmação e refutação) e peroração. 

 

Devemos a Córax a primeira definição da retórica como arte 
<<<criadora da persuasão>>> e a Tísias a primeira elaboração de 
uma arte <<<oratória>>> (technê rhetoriké) utilizável nos debates e 

nos litígios, o que faz com que, <<<depois de ter isolado o objecto da 
retórica, a persuasão, Córax e Tísias tenham sabido igualmente 
iluminar o instrumento que lhe é necessário, o verossímil, sendo este 
o aspecto mais original da sua obra>>>(MEYER, 2002, p. 27)  

 

                                                             
24

 Ver "The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the Present” de Patricia Bizzell e 
Bruce Herzberg, 1990 e “Classical Rhetoric for the Modern Student” de Edward Corbett e Robert 
Connors, 1999. 
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Górgias, o primeiro dos bem sucedidos sofistas de Atenas, que viveu por 98 

anos, foi um dos primeiros a reconhecer a persuasão por apelos emocionais nos 

primórdios dos estudos de retórica e influenciou Isócrates e Aristóteles (CORBETT 

&CONNORS, 1999, p.491). 

Os sofistas, termo aplicado aos professores que lecionavam baseando-se no 

“novo ensino” de literatura, ciências, filosofia e, especialmente, oratória, ensinavam 

em pequenas escolas particulares, cobrando uma taxa por esse serviço. Muitas 

dessas se tornaram lugares bem lucrativos, o que atraiu um grande número de 

charlatões para a profissão de professor e, por isso, provavelmente, os sofistas 

ganharam uma reputação ruim. Mas, Górgias, Isócrates e alguns outros eram éticos, 

com ideais nobres e modelos irrepreensíveis de integridade intelectual. 

Isócrates, em 392 a.C., organizou uma escola de oratória e teve mais alunos 

do que qualquer outro sofista, apesar de cobrar muito alto por suas aulas, 

acumulando uma fortuna considerável na tarefa de professor. Sua grande 

contribuição foi o seu interesse no estilo rítmico da prosa e na necessidade de 

treinamento para que o sujeito fosse um orador ideal; questões que influenciaram 

Cícero e Quintiliano. 

Platão, apesar de demonstrar ter sido um retórico magistral, combateu com 

muita veemência os sofistas, considerando-os muito mais interessados em opiniões, 

aparências e até mentiras do que na verdade transcendental do pensamento 

filosófico. Dizia que eles eram “encantadores de alma, mais interessados em 

envolver seu auditório do que instruí-lo" (CORBETT &CONNORS, 1999, p.492). 

 

2.1.1 Retórica Clássica 

 

Segundo Pereira,  

 

O que hoje entendemos por retórica clássica encontra-se fixado num 
corpus de pouco mais de vinte e cinco tratados, gregos e latinos. 

Obliterada a corrente filosófica, prevaleceram ao longo do período 
helenístico e do período romano duas tradições retóricas: a corrente 
aristotélica-hermagórica, reflectida na obra de Cícero e Quintiliano, e 
a corrente mais técnica que, dos sofistas a Hermógenes, há-de 
culminar na produção dos tecnógrafos latinos do século IV 
(PEREIRA, 2012, p. 87).  
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No século IV a.C., Aristóteles reduziu os conhecimentos de Retórica a um 

sistema que foi reelaborado por Cícero (século I a.C.) e Quintiliano (século I d.C.). 

Nesse período, foram classificados os discursos como judicial, político, e epidíctico 

que tinham os seguintes objetivos: o judiciário servia para acusar ou defender; o 

deliberativo, aconselhar ou desaconselhar; e o epidíctico, elogiar ou censurar. 

Também houve preocupação com o auditório (quem se pretendia persuadir); a 

preparação do discurso foi dividida em cinco fases: invenção, disposição, elocução, 

memória e ação (teoria do gesto e da voz para a apresentação do discurso); houve 

preocupação com os meios de prova: logos (verdade, racionalidade do discurso), 

pathos (provocação de paixão no auditório) e ethos (credibilidade de orador); uso de 

figuras retóricas (apelo emocional); uso do entimema (apelo racional). 

Cícero publicou o primeiro trabalho latino sobre retórica e fez um dos 

primeiros tratamentos sobre o estilo da prosa em latim, entre os anos de 86 e 82 

a.C.. Embora desconhecida no mundo antigo, sua obra Rhetorica ad Herennium foi 

o texto básico adotado em toda a Idade Média e Renascimento. 

Quintiliano também publicou uma obra de grande relevância para o estudo de 

Retórica – Instituto Oratoria. O texto completo só foi descoberto em 1416 no 

monastério de St. Gall – 12 livros organizados da seguinte forma: Livro I que trata da 

educação preliminar necessária para os estudos de Retórica; o Livro II que define 

natureza, objetivos e escopo da Retórica; o tratamento da oratória, com ênfase na 

“inventio” e “dispositio” é apresentado nos Livros III a VII; os Livros VIII, IX e X que 

tratam do estilo – “elocutio”; o Livro XI que trata da “memoria” e “pronuntiatio” e o 

último - Livro XII – que fala sobre os requisitos para ser um perfeito orador. Entre 

1475 e 1600, mais de 100 edições foram publicadas na Europa (CORBETT 

&CONNORS, 1999, p.495-496) .  

Hermógenes e Aftônio exerceram grande influência sobre os alunos europeus 

dos séculos XV e XVI com os seus exercícios preparatórios – os progymnasmata. 

Apesar de não terem influenciado com a mesma intensidade os seus 

contemporâneos, seus textos representavam um tipo de retórica que era ensinada 

por modelos e há várias versões deles tanto em grego como em latim. 
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2.1.2 Período Medieval 

 

Na Idade Média, a Retórica foi considerada um mal; mas Santo Agostinho, no 

séc. V, em favor dela, focou em seu caráter persuasivo, dizendo que o Cristianismo 

não podia deixar de aproveitar essa poderosa ferramenta para defender e expandir 

seus princípios e crenças. As formas de declamação escolar eram duas: suasoria 

(discurso sobre assuntos históricos ou lendários) e controversiae (discursos sobre 

questões legais clássicas). No fim da era medieval, os textos clássicos se tornaram 

raros e a Igreja, enquanto os preservava, também preservava a sua raridade. 

Nesse período, a Retórica produziu conjuntos de regras para a arte de pregar 

(ars praedicandi) e para a escrita de cartas legais (ars dictandi) pelas quais a Igreja 

e os governos foram administrados por séculos. Manuais de pregação e de escrita 

de cartas começaram a aparecer em grande quantidade depois do século XII. O 

ensino das figuras associado ao verso também foi marcante nessa época. Os 

professores de Retórica ganharam prestígio; nas escolas da época havia dois 

currículos: o sofístico (estudo de retórica como arte) e político (preocupação com as 

aplicações práticas dessa arte).  

Capella e Isidoro foram influentes retóricos no período medieval, mas a 

influência de Santo Agostinho foi a mais significativa. Agostinho propôs uma retórica 

compreensiva de Cícero, rejeitou a preocupação com o estilo dos sofistas, era 

interessado na Retórica como um meio de persuadir cristãos a seguirem uma vida 

sagrada (CORBETT & CONNORS, 1999, p.498). 

 

2.1.3 Retórica Renascentista 

 

No século XV, houve uma volta aos estudos clássicos (Aristóteles, Cícero e 

Quintiliano). Uma preocupação dos retóricos desse período também foi a 

amplificação dos nomes das figuras e demonstrações de seu uso nas sentenças 

(HERZBERG & BIZZELL, 1990, p.9). Erasmus, em 1512, publicou uma obra 

relevante para os estudantes das escolas de Gramática que tratava das variações 

de uma sentença – De Duplici Copia Verborum ac Rerum. Guias da arte de escrita 

de cartas, conversação privada e etiqueta pra se fazer a corte (namorar) como os de 

Christine de Pisan foram produzidos nessa época. 
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 Nos séculos XVI e XVII, o humanista francês Peter Ramus propôs uma 

reforma às artes aliadas – Retórica e Lógica: para ele, à Retórica competia o estilo 

(elocutio) e apresentação do discurso (actio); à Lógica, a inventio e dispositio; ele 

ignorou a memoria, uma das cinco partes do discurso retórico. 

 

 

2.1.4 Iluminismo e Retórica 

 

Nos séculos XVII (anos finais)  e XVIII, a Retórica se direcionou como uma 

teoria científica e tornou-se objeto de interesse da psicologia: para Francis Bacon e 

George Campbell, diferentes modos dos discursos influenciam faculdades mentais. 

Aristóteles já fazia essa associação, mas a sua preocupação não era com a mente, 

mas com a abordagem da importância do conhecimento do auditório. 

Francis Bacon afirmava que a imaginação pertence à Retórica e o 

conhecimento, à Lógica. George Campbell, autor de The Philosophy of Rhetoric 

(1716), “o mais importante tratado da nova retórica que o século XVII produziu” 

(CORBETT & CONNORS, 1999, p.515-516) e que foi utilizado nas universidades até 

1870, defende a ideia de que a Retórica tem fins além da persuasão: encantar o 

entendimento, agradar a imaginação ou influenciar o desejo – resgate das funções 

apresentadas por Cícero — ensinar (docere), persuadir (movere) e deleitar 

(delectare). 

Para um grande número de retóricos dos séculos XVII e XVIII, a Retórica não 

condizia com a época porque a inventio se pautava em métodos desatualizados e 

impedia a procura da verdade – a Retórica deveria moderar sua dependência aos 

tópicos da inventio, porque estes dependiam mais do conhecimento recebido do que 

dos fatos observados. O raciocínio silogístico também deveria ser limitado para se 

evitarem as falácias; e a clareza era preferível ao estilo ornamentado. 

Giambattista Vico, o maior mestre italiano de retórica e filosofia  do século 

XVIII, foi um dos poucos que desafiou a superioridade epistemológica da Ciência 

nesse período por continuar defendendo o estudo da Retórica.  
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2.1.5 Séculos XIX e XX 

 

Paul Ricoeur, Umberto Eco, Roland Barthes, Hans-Georg Gadamer, George 

Campbell, I.A.Richards, Kenneth Burke, Chaïm Perelman, dentre outros, 

apresentaram muitas contribuições para a revitalização da Retórica nos séculos XIX 

e XX. 

Chaïm Perelman, filósofo belga, foi um grande colaborador dessa “nova 

retórica”, no século XX, com sua obra A Nova Retórica:Tratado de Argumentação, 

publicada em 1958 e escrita com Lucie Olbrechts-Tyteca. Os autores apresentaram 

uma nova teoria a fim de explicar a razão prática dos falantes chamada por eles de 

“Nova Retórica”. Segundo Reboul (1998, p.88), “essa obra, que se insere na grande 

tradição retórica de Aristóteles, Isócrates e Quintiliano, é realmente a teoria do 

discurso persuasivo”.  

 

Perelman enfatiza a importância do conhecimento de diversos 
recursos retóricos para que o orador possa empregá-los 
adequadamente a cada situação, usando linguagem clara e 
apresentando razões que satisfaçam o receptor, enfim, usando um 
discurso convincente como sendo aquele que consegue fazer o 
público sentir-se identificado com o comunicador e sua proposta. 
Investigar como um emissor alcança aceitação de um auditório 
tornou-se um interesse particular para Perelman. (CUNHA, 2002, 
p.47).  

 

Também contribuíram para essa revitalização nomes como Roger Fowler, 

Geoffrey Leech, H.A.K. Halliday (na Inglaterra); Roman Jakobson, Seymour 

Chatman, Richard Ohmann, Louis Milic e Francis Christensen (na América) e muitos 

outros. 

Com a criação da International Society for the History of Rhetoric em Zurique 

no ano de 1977, a troca de informações de pesquisas sobre Retórica se intensificou 

entre a Europa e os Estados Unidos. 

 

2.2 O ensino de Retórica no Brasil 

 

No Brasil, o ensino escolar, no período colonial foi exclusivamente 

eclesiástico sob a responsabilidade dos jesuítas, seguindo o modelo humanístico de 

educação que é aquele voltado para a formação integral do homem. Segundo Souki:  



71 
 

 

Somente entre 1554 e 1570, foram fundadas cinco escolas de 
instrução elementar no Brasil (Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, 
São Vicente e São Paulo), e três colégios (Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Bahia). Ademais, tanto em Portugal como no Brasil, o 
currículo dos colégios jesuítas atribuía muita importância à Gramática 
e à Retórica. O objetivo era formar jovens eloquentes e capazes de 
escrever bem. Entendiam os jesuítas que um bom conhecimento de 
gramática era a base para os estudos superiores de Retórica. A 
formação literária do aluno no Brasil consistia na leitura dos grandes 
autores, especialmente os gregos e os romanos. No final do curso 
secundário, era dada uma grande ênfase ao estudo da Retórica e da 
Poética, de Aristóteles (SOUKI, 2012, p. 59). 

 

 Em 1594, a Companhia de Jesus promulgou a Ratio Studiorum25 

 
Dois tipos de colégios eram dirigidos pela Ordem, o inferior, que 
durava cinco ou seis anos, e o superior, de verdadeiro nível 
universitário. O currículo dos colégios inferiores era dividido em três 
classes de gramática, seguidas de uma quarta, chamada 
humanidades, e uma classe denominada de retórica. Nas 
universidades, filosofia, incluindo matemática e ciências naturais, 

eram estudadas durante três anos (EBY
26

, 1952, p.95 apud SOUZA, 

1999, p.23). 
 
 

Em três séculos de história colonial no Brasil, eram ensinadas “gramática, 

retórica e poética, aplicadas ao estudo das línguas latina e portuguêsa, e aprendidas 

pelas técnicas tradicionais, como as versões, os exercícios de linguagem e de estilo, 

com que se procurava alcançar o domínio dos instrumentos clássicos de 

expressão”27 (SOUZA, 1999, p.24). Portanto, o ensino que vigorou no país nessa 

época foi baseado em uma educação linguística e literária, e a retórica era ensinada 

com a poética. 

No período imperial, o ensino continuou fundamentando-se na literatura e nas 

letras clássicas, mas houve um desprezo do componente retórico-poético por várias 

razões: por tratar-se de uma produção pobre, constituída por livros didáticos, já, no 

seu tempo, superados; pelo vínculo da retórica-poética com uma concepção clássica 

de arte já havia sido devidamente superada pelo romantismo; e por seu 

                                                             
25

 "Quarenta colégios seguiam o modelo jesuítico na Europa do século XV ao XVII. O ensino aí 
ministrado é codificado em 1586 por um grupo de seis jesuítas: a Ratio Studioum, adotada em 1600 
pela Universidade Paris [...]" (BARTHES, 1975 apud MARIANO, 2012, p.108). 
26

EBY, Frederick. História da educação moderna; teoria, organização e práticas educacionais. 2ª ed. 
Tradução de Maria Ângela Vinagre de Almeida et alii. Porto Alegre: Globo (Brasília) Instituto Nacional 
do Livro, Ministério da Educação e Cultura, 1976 [1952].  
27 COUTINHO, 1955-1959, v. 1, p.81-82, apud SOUZA, 1999, p.24. 
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distanciamento em relação ao projeto nacionalista com o qual se identificava a 

história literária (SOUZA, 1999, p.28-29). Essa situação alterou-se no século XIX e a 

cadeira de Retórica foi implantada em 1839 no Rio de Janeiro. 

Na obra O Império da Eloquência, Souza (1999, p.120-135)  apresenta uma 

pesquisa detalhada sobre a atuação da Retórica no Brasil basicamente como 

disciplina que se aplicava à descrição plena do sistema retórico da antiguidade. 

Questões como finalidades da eloquência, divisões da Retórica (invenção, 

disposição, elocução, memória, ação), gêneros (laudativo, deliberativo, judicial, 

pragmático, epidíctico, misto, das assembleias populares, do foro, do público), 

requisitos do orador, tipos de argumentos, figuras públicas, pathos, logos, ethos, 

virtudes e vícios dos discursos, diversos gêneros textuais comuns a cada gênero 

retórico, gêneros da prosa (conto, novela, romance, fábulas, cartas, gêneros 

didáticos) eram abordados nas escolas. No entanto, não há nenhuma referência aos 

progymnasmata nos currículos do país.  

Meserani classificou o ensino oferecido nesse período de "retórica diluída", 

visto que o “ensino” do escrever estava fundido em elementos da retórica e da 

poética tradicional com outros da estilística, de modo prescritivo e não descritivo. Os 

manuais de retórica, por exemplo, apresentavam uma classificação dos gêneros 

literários que deveriam ser utilizados na escola e apontavam as qualidades e 

defeitos de estilo, além de mostrar como montar esquemas de ideias. Eles insistiam 

“na necessidade 'vital' de escrever bem, de acordo com os modos que apregoavam 

e prescreviam”28 (MESERANI, 1995, p.17 apud BUNZEN, 2006, p.142). A ênfase era 

dada ao produto final. 

    Em 1892, por causa da implantação da reforma positivista de ensino no 

país em 1891, a disciplina foi eliminada do currículo, sendo substituída por 

Literatura.  

Em 1879 e 1880, o programa dispõe de três módulos assim 
distribuídos: dezessete pontos de retórica, doze de poética e três de 
literatura nacional; em 1881, 1882, 1883 e 1885 são dois os módulos, 
com a seguinte constituição: vinte e cinco pontos de retórica-poética: 
(dezessete do universo da primeira e oito do âmbito da segunda) e 
seis de literatura nacional (SOUZA, 1999, p.35). 
 

 

O triunfo da vertente historicista da Retórica permaneceu até o fim do século.  

                                                             
28

 MESERANI,S. O intertexto escolar : sobre leitura, aula e redação. 4ª ed. São Paulo: Cortez, ([1995] 
2002). 
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No que concerne aos livros adotados, como é natural, ocorre 
modificação correlativa à de currículo e programas: em 1892, no 
antigo Imperial Colégio de Pedro II, republicanamente renomeado 
Ginásio Nacional, já não se estuda mais pelos compêndios da 
retórica-poética de Le Clerc, Freire de Carvalho, Silva Pontes, 
Honorato, Velho da Silva ou Fernandes Pinheiro, mas pela “Historia 
da Literatura Brasileira de Sílvio Romero, cuja edição de 1888 seria a 
primeira de uma série que atravessaria o século XX29 (SOUZA, 1999, 
p.37). 
 
 

Souza (1999, p.37) sintetiza como se deu o ensino, no quadro abaixo, 

apresentando a descrição dos conteúdos programáticos estudados (e não os nomes 

das disciplinas): 

 

 Vertente Retórico - Poética Vertente Historicista 

      Conteúdo                           

Ano 

 
 

Retórica 

 
 

Poética 

 
 

Literatura 
Clássica 

 
 

Literatura 
Nacional 

 
 

Literatura 
Geral 

1850 - 1857 X X X   

1858 - 1869 X X  X  

1870 - 1891 X X  X X 

1892 - 1897    X  

1898 - 1900    X X 

 

Figura 12: Conteúdos Programáticos no Colégio Pedro II no Brasil 
Fonte: SOUZA (1999, p.37) 

 

 

No Brasil, foram publicados trinta e quatro tratados de retórica entre 1810 e 

1886. Souza (1999, p.47- 48) apresenta-os na seguinte ordem cronológica: 

 

1810 - Alexander Pope. Ensaio sobre a crítica. Rio de Janeiro: 

Impressão Régia, 1810. 
1813- Silvestre Pinheiro Ferreira. Preleções filosóficas sobre a 
teórica do discurso e da linguagem, a estética, a diceósina e a 
cosmologia. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1813. 
1821- Joaquim do Amor Divino Caneca. Tratado de eloqüência 
extraído dos melhores escritores dividido em três partes. In: (?). 
Obras políticas e literárias. Recife: Tipografia Mercantil, 1876. V. 2, 

p.63-155. 

                                                             
29

 A edição mais recente é a sétima de 1980. 
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Joaquim do Amor Divino Caneca. Tábuas sinóticas do sistema 
retórico de Fábio Quintiliano segundo o compêndio de Jerônimo 
Soares Barbosa. In: (?). Obras políticas e literárias. Recife: Tipografia 
Mercantil, 1876. V. 2, p.157-78. 
1823- F. B. Sistema filosófico, literário e analítico da arte da palavra 
adaptado a todos. Rio de Janeiro: Tipografia de Silva Porto, 1823. 
1834- Francisco Freire de Carvalho. Lições elementares de 
eloqüência nacional, oferecidas à mocidade de ambos os 
hemisférios. Rio de Janeiro: 1834. 
1838- Anônimo. Compêndio de poética, extraído de Fonseca, 
Soares, Blair e outros autores. Recife: 1838. 
1839 - Ladislau dos Santos Titara. Tratado das figuras e dos tropos. 

Bahia: 1839. 
1842- Tibúrcio Antônio Craveiro. Discurso acerca da retórica. Rio de 
Janeiro: Tipografia de J. Vlleneuve e C., 1842. 
1846 - Miguel do Sacramento Lopes Gama. Lições de eloqüência 
nacional. 1. ed. Rio de Janeiro: Tipografia Imparcial de F. de Paula 
Brito, 1846. 2. V. 
1850 - J. S. Maury. Tratado de eloqüência sagrada. Bahia: 1850. 
1851 - Miguel do Sacramento Lopes Gama. Lições de eloqüência 
nacional. 2. ed. Pernambuco: Tipografia de Santos e Companhia, 

1851. 2. V. 
1852 - João Nunes de Andrade. Arte nova da versificação 
portuguesa. Rio de Janeiro: Tipografia Brasiliense de Francisco 
Manoel Ferreira, 1852. 
1856 - Joseph Victor Le Clerc. Nova retórica. Rio de Janeiro: 1856. 
             A. J. Mello de Moraes. Elementos de literatura. Rio de 
Janeiro: Tipografia Americana de José Soares de Pinho, 1856. 
1859 - Manoel da Costa Honorato. Sinopse da poética nacional. 1. 

ed. Pernambuco: 1859. 
1860-Antônio Marciano da Silva Pontes. Nova retórica brasileira. 

1860. 
1861-Manoel da Costa Honorato. 2. ed. Sinopse de eloqüência e 
poética nacional. Pernambuco: 1861. 
1862- Sotero dos Reis. Postilas de gramática geral. 1. Ed. Maranhão: 

1862. 
1864- Miguel do Sacramento Lopes Gama. Lições de eloqüência 
nacional. 3. ed. Rio de Janeiro: 1864. 
João José de Montefiore. Lições elementares de literatura. São 

Paulo: Tipografia Imparcial de J. R. de Azevedo Marques, 1864. 
1868 - Menezes Vieira. Pontos de retórica. 1868. 
1869- Luís José Junqueira Freire. Elementos de retórica nacional. 

Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemert, 1869. 
1870- Sotero dos Reis. Postilas de gramática geral. Maranhão: 1870. 
           Manoel da Costa Honorato. Sinopses de eloqüência e poética 
nacional acompanhadas de algumas noções de crítica extraídas de 
vários autores e adaptados ao ensino da mocidade brasileira. Rio de 
Janeiro: Tipografia Americana de Eduardo Augusto de Oliveira Ed., 
1870. 
1872- Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Postilas de retórica e 
poética. 1. ed. 1872. 
1877- Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Postilas de retórica e 
poética. 2. ed. Rio de Janeiro: B. -L. Garnier, 1877. 
1879- Manoel da Costa Honorato. Compêndio de retórica e poética. 
4. ed. Rio de Janeiro: Tipografia Cosmopolita, 1879. 
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            Amorim de Carvalho. Postilas de retórica e poética. Rio de 

Janeiro: Tipografia, Encadernação e Livraria Lombaerts & Cia., 1879. 
1881- Luiz Maria Vidal. Pontos de retórica. Rio de Janeiro: Livraria de 
J. G. de Azevedo Editor, 1881. 
1882- F. B. Pinto Bandeira e A. de V. Poética compilada de Hughes 
Blair e outros. Pernambuco: Livraria e Tipografia Universal, 1882. 
1885- Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Postilas de retórica e 
poética. 3. Ed. Rio de Janeiro: B. -L. Garnier, 1885. 
1886 - Jerônimo Tomé da Silva. Manual de retórica e poética. Recife: 

Tipografia Industrial, 1886.  
? - Pedro de Azevedo Neto. Pontos de retórica. Rio de Janeiro: 

Serafim José Alves Ed. 
 

Sobre essas obras, Souza teceu comentários a respeito de seus autores, 

suas características e conteúdos (1999, p.51-82), deixando evidente que a única 

obra que acompanhou a tendência mundial de redução da retórica às figuras e 

tropos foi o livro de Santos Titara; já que todas as demais dedicaram-se à descrição 

plena do sistema retórico antigo. No entanto, nenhuma delas incluiu os 

progymnasmata em suas lições. 

Souza (ibid., p.104) afirma que  

 
Nossos tratadistas do século XIX, ao enumerarem os objetivos dos 
estudos de retórica, entre eles incluíam o desenvolvimento de duas 
habilidades distintas: a arte de escrever e - para usar o termo da 
época - a capacidade de admirar as composições escritas (...). Daí 
ser possível distinguir na retórica três instâncias de operação: 
primariamente, inumeráveis atos de observação analítica de 
discursos; secundariamente, indução de verdadeiro tesouro de 
dispositivos ou artifícios atuantes nos discursos, codificados num 
amplo conjunto de preceitos; terciariamente, industrialização desses 
preceitos para a composição de novos discursos. 
 
 

    Embora, formalmente extinta em 1892, a Retórica ainda teve vigência no 

Brasil durante o século XX, em que  

 

os livros de iniciação literária incorporavam muitos itens dos tratados 
oitocentistas como as definições gerais de arte literária e seu 
processo de elaboração, a morfologia dos gêneros e, frequentemente 
com as honras de elemento ultravalorizado, a questão dos tropos e 
figuras (...) a dualidade teoria versus prática, em cujos fundamentos 
se enlaçam, como vimos, senso comum e concepções retóricas 
(SOUZA, 1999, p.105-106). 
 

A mais antiga obra conhecida do Brasil desse período de transição entre 

Retórica e Literatura, de 1929, é intitulada Noções de Estilística e Literatura sendo o 

seu autor o filólogo Antenor Nascentes, que afirma: 
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 A velha retórica, a arte de formar bons oradores, há muito caiu em 
descrédito. Reduz-se hoje a um mero capítulo de estilística, não se 
achando de todo abandonada porque algumas das múltiplas figuras 
cujo emprego ela ensinava ainda se encontram na expressão do 
pensamento (NASCENTES, 1923, p.17 apud Souza, 1999, p.106). 

 

Na segunda metade do século XX, o tratado Teoria Literária (1965) de Hênio 

Tavares, que teve publicação até 1991, ano de sua décima edição, foi o mais 

vinculado à retórica-poética, com extensos capítulos sobre figuras e tropos, métrica 

e classificação de gêneros e estilo. Em 1973, Francisco da Silveira Bueno, professor 

da Universidade de São Paulo publica A arte de escrever/A arte de falar em público, 

abordando questões relacionadas à eloquência, retórica acadêmica, parlamentar, 

forense e eclesiástica. Várias outras obras contribuíram para a manutenção da 

retórica, predominando nelas interesse pelo ensino não só da composição literária, 

mas da redação utilitária (que no século XX ficou a cargo das disciplinas de língua). 

Dentre eles, destacam-se Guia Prático de Redação (Massaud Moisés,1961), 

Técnica do Estilo (Albertina Fortuna Barros, 1966), Manual de redação (Rocha Lima 

e Raimundo Barbadinho Neto, 1979), A arte de escrever em prosa e verso (Vitorino 

Prata Castelo Branco,1983) e Comunicação em Prosa Moderna (Othon Moacir 

Garcia,1967), obra que permanece como principal referência no gênero até a 

atualidade. Além dessas, houve várias publicações que abordavam a arte do verso, 

a métrica, e também muitas que se dedicaram à elocução. 

 

2.3 Contribuição da Retórica Clássica para o ensino 

 

A Retórica foi associada ao ensino na maior parte de sua história. Fez parte 

do currículo grego, romano, do Trivium da Idade Média, da educação humanística do 

Renascimento e da educação europeia e americana até fins do século XIX e início 

do XX, adaptada às necessidades de cada período histórico, sempre inspirada nas 

principais fontes greco-latinas, sobretudo nos progymnasmata e nas obras de 

Aristóteles, Cícero e Quintiliano. 

Pereira, sobre a relação entre Retórica e Ensino afirma que: 

 
Enquanto arte a retórica aparece como um corpo ordenado de 
preceitos constituídos a partir da observação da experiência, 
isto é, como doctrina que pode ser ensinada, como disciplina 
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que se aprende e se aplica já no âmbito escolar através da 
exercitatio (PEREIRA, 2012, p. 455). 
 
 

Compreender o viés pedagógico da Retórica, cujo objetivo maior é 

desenvolver nos aprendizes competências para a comunicação oral e escrita, é 

fundamental para que se entenda a importância do resgate desse ensino nas 

escolas atualmente. 

 

2.3.1 Retórica grega30 e Helenística 

 

A Retórica no período clássico (anos 500-323 a.C.) estava associada ao 

discurso persuasivo, seu objetivo era convencer ou persuadir um auditório a pensar 

ou agir de certo modo. Segundo Crowley & Hawhee (1999, p.378) quatro fatos 

marcaram o período clássico da Retórica na Grécia: Górgias chega a Atenas (ano 

427), Isócrates abre a sua escola (ano 312). Platão compõe Fedro (anos 370-360 

a.C.) e Aristóteles elabora a obra Retórica (anos 335-323). O período helenístico 

(323-337 a.C) é marcado pela composição da obra Rhetorica ad Herennium, no ano 

84. 

O ensino na Grécia, inicialmente, era oral, musical e atlético; ou seja, os 

alunos aprendiam com os textos de Homero, adquiriam proficiência em música e 

engajavam-se em concursos atléticos que eram direcionados por técnicas militares e 

agonísticas. A responsabilidade da educação inicial era da família (com exceção de 

Esparta) e, eventualmente, ocorria fora do seio familiar nos gymnasium (centros de 

treinos militares, atléticos e de outras formas de educação como a prática de 

exercícios preliminares – os progymnasmata) ficando a cargo de educadores 

estrangeiros, os sofistas. 

Com a introdução da escrita, houve uma resistência inicial por atenienses que 

valorizavam o ensino baseado no método simposium (oral e familiar).  

Platão, que valorizava a memória, acreditava que a escrita poderia limitar e 

desvalorizar o importante papel que ela tinha para a internalização do conhecimento; 

ele acreditava que a instrução da escrita pelos sofistas era apenas uma habilidade 

técnica e não um instrumento para se atingir o conhecimento (MURPHY, 2012, 

p.26). 
                                                             
30

 Murphy, 2012, p.26-76. 
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Aristóteles também critica a tecnologia da escrita como era adotada 

incialmente pelos sofistas que, segundo ele, não compreendiam o seu potencial 

como um sistema que poderia ativar os mais complexos modelos de pensamento e 

expressão. 

 Isócrates foi o responsável pelo avanço da escrita na Grécia – de uma 

técnica de trabalho para um processo intelectual; para ele, escrever era um modo de 

se atingir o entendimento e, pela escrita, a sabedoria e eloquência poderiam se unir 

na busca da virtude e justiça; considerava-a um modo de influenciar a opinião 

pública sobre as questões do cotidiano. Ele foi um educador revolucionário e 

baseava seu ensino, com duração de 3 a 4 anos, no talento, prática e experiência, 

centrando o seu currículo na composição retórica; e, apesar de considerar o ensino 

pela imitação importante, valorizava o desenvolvimento do pensamento crítico de 

seus alunos por meio de exercícios de debate em sala de aula. A escola de 

Isócrates foi um pivô entre a culminação da educação clássica e a entrada para o 

período helenístico, ápice da educação grega.  

 

2.3.2 Retórica Romana 

 

Os romanos aprimoraram as ideias gregas, incorporando-as a um sistema 

educacional cujo objetivo principal era tornar os estudantes habituados à virtude 

(hexis – hábito). O hábito era a chave de sucesso da escola romana; os alunos 

praticavam por aproximadamente 12 anos. Para desenvolver a aquisição e domínio 

da língua, os professores propunham imitação e prática nas salas de aula e, pelos 

conteúdos dos textos estudados, os alunos adquiriam virtudes políticas e morais. A 

eloquência oral era o produto desejado nas escolas romanas e a escrita era o meio 

mais importante para este fim — durante todo o ensino havia constante interrelação 

entre escrita, fala, leitura e escuta. 

Quintiliano desenvolveu, em Roma, um sistema educacional para a escola 

pública com numerosos alunos, um só currículo para todos e um só professor – um 

programa de leitura, escrita, escuta e fala, cujo principal objetivo era a eficiência 

retórica, a facilitas, ou seja, habitual capacidade de produção de linguagem efetiva e 

apropriada sobre qualquer assunto e em qualquer situação. O aluno entrava na 

escola com 6 ou 7 anos para realizar exercícios de aprendizagem do alfabeto e, 
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depois, ficava mais 12 anos realizando atividades interativas em sala de aula a fim 

de obter a capacidade de, na idade adulta, improvisação pública sobre quaisquer 

circunstâncias. 

No ano 95, quase 150 anos depois da morte de Cícero, Quintiliano publicou 

sua obra Institutio Oratoria que ofereceu um amplo tratamento de questões 

educacionais com descrições específicas do processo da educação romana, dando 

destaque ao tratamento das cinco partes da Retórica (livros 3 a 7) que haviam sido 

apresentadas por Cícero e Aristóteles. No prefácio de sua obra, afirma que uma 

eloquência visível depende de uma preparação invisível “como os pináculos das 

construções são vistos, enquanto as fundações estão escondidas”. Quintiliano não 

foi o inventor do sistema proposto, mas um descritor de um processo que já era 

familiar aos romanos por quase dois séculos. A sua obra é uma das melhores fontes 

para que possamos entender a filosofia e os detalhes do sistema educacional 

romano (MURPHY, 2012, p.51) que seguia três fases: aquisição das competências 

básicas da Língua, ler e escrever; estudos com os gramáticos a fim de falar 

corretamente e interpretar os poetas: e, treinamento por meio de imitação e prática 

dos progymnasmata sob a supervisão de um professor de retórica. No livro II (5.14), 

Quintiliano valoriza os progymnasmata ao dizer que “esse tipo de exercício irá 

contribuir mais para o desenvolvimento dos alunos do que todos os preceitos de 

todos os retóricos que já foram escritos”. 

Em uma aula romana, os seguintes passos eram seguidos para a imitação 

(imitatio) defendida pelos retóricos clássicos: 

a) análise do texto (praelectio) – o professor dissecava um texto oralmente 

para mostrar as boas e más escolhas no vocabulário, organização, dicção, uso de 

figuras. Essa análise treinava os ouvidos dos alunos para análise futura de 

argumentos nos discursos completos que ouviriam; 

b) leitura em voz alta (lectio) – o professor lia os textos que contivessem 

ensinamentos de poetas, oradores e os seus próprios; os alunos também liam os 

produzidos por eles e, em sala, eram feitos comentários sobre erros desses textos; 

c) memorização de modelos – Quintiliano defende a ideia de que a 

memorização de modelos além de fortalecer a memória, fornece ao aluno uma 

abundância de vocabulário, figuras, frases que poderá utilizar futuramente em seus 

discursos; 
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d) paráfrase de modelos – essa atividade se inicia de forma oral e depois 

escrita; desde o início dos estudos até o fim, de textos mais fáceis para os mais 

complexos. Os alunos eram estimulados à produção e o professor devia corrigi-los 

com moderação. Os objetivos eram acostumar os alunos à rapidez da estrutura do 

modelo de um texto e começar o desenvolvimento de um estilo pessoal na 

elaboração da narração; 

e) transliteração de modelos – por meio de tradução do texto grego para o 

latim e vice-versa; reescrita de prosa para versos; ampliação ou redução do texto 

original; alteração do estilo do texto; 

f) recitação de paráfrase ou transliteração - o aluno lia ou recitava de memória 

o seu próprio texto, muitas vezes, oralmente para os colegas e professor; 

g) correção da paráfrase ou transliteração – essa correção oral feita entre 

professor e aluno ou entre os próprios alunos era importante porque a fala se dá por 

imitação e a escrita precisa ser ensinada. 

Murphy (2012, p.61) destaca que tão valioso como a imitação era o programa 

paralelo de exercícios específicos de escrita e fala denominado progymnasmata31. A 

sequência desses nas escolas romanas tinha dois objetivos: movimento (do simples 

para o mais complexo) e reforço (por reiterar elementos dos anteriores cada vez que 

um novo era apresentado). 

Quintiliano apenas listou brevemente os progymnasmata, por considerá-los já 

conhecidos dos leitores da época. No livro II (4.1) afirma que “com esses exercícios, 

os antigos, em sua maioria, exercitavam a faculdade da eloquência”. Ele declara que 

os professores de Retórica é que deveriam aplicá-los; no entanto, apesar de sua 

recomendação, nas escolas romanas, muitas vezes, os gramáticos fizeram uso 

deles, deixando para os retóricos apenas a declamação. 

Tipicamente, a declamação era dividida em quatro partes: proêmio, narração, 

provas e peroração. Os declamadores públicos da antiguidade eram aclamados pelo 

público como "estrelas" e era constante a competição de ideias nos debates. 

Murphy (2012, p.75-76) apresenta uma visão geral do método do ensino 

romano descrito na Institutio Oratoria que se enquadrava em cinco categorias: 

                                                             
31

 O capítulo posterior da tese tratará exclusivamente desses exercícios. 
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1. Preceitos – uma série de regras que fornecem um definitivo sistema e  

método da fala. A gramática lida com a arte de falar corretamente e a interpretação 

dos poetas. A Retórica ocupava oito dos doze livros da Institutio Oratoria: 

a. Inventio 

b. Dispositio. 

c. Elocutio  

d. Memoria 

e. Ação 

2. Imitação – o uso dos modelos para aprender como os outros usam a 

linguagem. Os exercícios específicos incluem: 

a. Leitura alta. 

b. Análise detalhada de um texto. 

c. Memorização de modelos. 

d. Paráfrase de modelos. 

e. Transliteração. 

f. Recitação de paráfrase ou transliteração. 

g. Correção de paráfrase ou transliteração. 

3. Exercícios de composição (progymnasmata ou praeexercitamenta): uma 

série gradativa de atividades escritas e orais. Cada exercício que se segue é mais 

difícil e incorpora o que foi aprendido nos anteriores. Os doze seguintes eram 

comuns na época de Cícero: 

a. Reconto de uma fábula. 

b. Reconto de um episódio de um poeta ou historiador. 

c. Contextualização de uma máxima (chreia). 

d. Amplificação de uma máxima ou provérbio. 

e. Refutação e confirmação de uma alegação. 

f. Lugar-comum ou confirmação de algo já aceito. 

g. Encômio ou vituperação de uma pessoa ou coisa. 

h. Comparação de coisas ou pessoas. 

i. Representação (prosopopeia) oral ou escrita do caráter de uma determinada 

pessoa. 

j. Descrição (ecphrasis), ou vívida apresentação de detalhes.  

k.Tese ou argumento a favor ou contra uma resposta a uma questão geral 

(quaestio infinita), não envolvendo indivíduos. 
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l. Leis, ou argumentos a favor ou contra uma lei. 

4. Declamação (declamatio), ou discursos fictícios, de dois tipos: 

a. Suasoria, ou discurso deliberativo (político), questionando se uma decisão 

deve ou não ser tomada. 

b. Controversia, ou discurso forense (legal), acusando ou defendendo uma 

pessoa histórica ou ficcional em um caso jurídico. 

5. Sequenciamento, ou ordem sistemática das atividades de sala de aula para 

se atingir dois objetivos: 

a. Movimento – do simples para o mais complexo. 

b. Reforço, por reiteração de cada elemento dos exercícios anteriores a cada 

vez que um novo exercício é introduzido. 

Mesmo após a queda do império romano do Ocidente, os progymnasmata 

continuaram a ser adotados como método básico de composição escrita durante a 

Idade Média e até depois dos tempos modernos. 

 

2.3.3 Gêneros dos discursos 

 

Aristóteles, no capítulo 3 do livro I de sua obra Retórica (2005, p.104-155), 

define os três gêneros da retórica e dedica todos os outros 9 capítulos a 

particularidades e finalidades de cada gênero, inclusive, falando da importância das 

provas não técnicas do gênero judicial. 

Os três gêneros aristotélicos (LAUSBERG, 2011, p.83) são: 

a) Judicial (ou forense) cujas funções eram a de acusação e defesa, tendo, 

como caso paradigmático, o discurso de um advogado diante do tribunal, 

especialmente no processo penal. 

b) Deliberativo (ou político) com as funções de aconselhar e desaconselhar e 

tem, como caso paradigmático, o discurso do representante de um partido político 

diante da assembleia popular. Corbett & Connors (1999, p.23) afirmam que o 

discurso deliberativo é aquele pelo qual o orador procura persuadir alguém a fazer 

algo ou aceitar o seu ponto de vista. 

c) Epidíctico (ou demonstrativo, cerimonial) – com as funções de louvor ou 

censura, tem como caso paradigmático o discurso festivo, em honra de uma pessoa 

que deve ser celebrada (e, portanto, louvada), pronunciado por um orador. 
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Cada um destes gêneros tem uma finalidade.  

  

Para o que delibera, o fim é o conveniente ou o prejudicial; pois o 
que aconselha recomenda-o como o melhor, e o que desaconselha 
dissuade-o como o pior, e todo o resto – como o justo ou o injusto, o 
belo ou o feio – o acrescenta como complemento. Para os que falam 
em tribunal, o fim é o justo e o injusto, e o resto também estes o 
acrescentam como acessório. Para os que elogiam e censuram, o 
fim é o belo e o feio, acrescentando, eles também, outros raciocínios 
acessórios. (ARISTÓTELES, 2005, p.105). 

 

Meyer (2002, p.55) destaca que “A escolha de um destes três gêneros é o 

primeiro passo que qualquer orador deve dar, em função do assunto que pretende 

abordar, do auditório ao qual se vai dirigir e do objetivo que quer atingir”. 

 

2.3.4. Estrutura da Retórica 

 

Embora se deva a Hermógenes o mais antigo tratamento das partes da 

Retórica, foi Aristóteles que legou para a posteridade essa divisão dos estudos 

retóricos. Na Retórica, apresentou as partes do discurso — inventio (invenção), 

dispositio (disposição), elocutio (elocução), pronunciatio ou actio (apresentação) e 

memoria — de forma mais aprofundada, destacando um conjunto de obrigações que 

um orador devia cumprir em cada uma delas: reunir os argumentos apropriados para 

o caso, colocá-los na mais perfeita ordem, encontrar as palavras certas para 

expressá-los, treinar os gestos e tom de voz que iriam melhor sustentar a 

comunicação desses argumentos e, finalmente, memorizá-los (STEEL, 2009, p.79). 

Mosca assim sintetiza: 

 
As partes componentes do sistema retórico para os gregos eram 
quatro – a inventio, a dispositio, a elocutio e a actio – às quais os 
romanos acrescentaram mais uma, a memoria. 
Inventio - É o estoque do material, de onde se tiram os argumentos, 
as provas e outros meios de persuasão relativos ao tema do 
discurso. A tópica de que trata Aristóteles. O estudo dos lugares – 
elemento de prova de onde se tiram os argumentos – é parte 
essencial da inventio. Trata-se, portanto, de retórica do conteúdo. 
Dispositio - É a maneira de dispor as diferentes partes do discurso, o 
qual deve ter os seguintes componentes: exórdio, proposição, 
partição, narração/descrição,argumentação (confirmação/refutação) 
e peroração. Trata-se da organização interna do discurso, de seu 
plano. 
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Elocutio - É o estilo ou as escolhas que podem ser feitas no plano de 
expressão para que haja adequação forma/conteúdo. São 
conhecidas as virtudes apregoadas pela velha Retórica e que ainda 
continuam sendo preceitos do bem dizer, embora nem sempre os 
meios de comunicação os tenham em mente: correção, clareza, 
concisão, adequação, elegância. Nessa parte, há ainda que 
considerar a questão das modalidades de estilo, mencionando a 
conhecida teoria dos três estilos, de acordo com a adequação de 
elocução: simples, médio e sublime. A Retórica seria, portanto, 
uma arte funcional, por todos esses aspectos. 
Actio - É a ação que atualiza o discurso, a sua execução e constitui o 
próprio alvo da Retórica. Nela se incluem os elementos 
suprassegmentais (ritmo, pausa, entonação, timbre de voz) e a 
gestualidade. Há, portanto, lugar para o não-verbal, que faz parte 
integrante do ato da comunicação. Tem-se que considerar a 
presença de um auditório, em relação ao qual o princípio básico é o 
de adequação, tendo-se como finalidade não apenas convencer 
pelos raciocínios, mas persuadir com base na emoção. 
Memoria - É a retenção do material a ser transmitido, considerando-
se sobretudo o discurso oral, em que um orador transmite mensagem 
a um auditório. Para Quintiliano, a memória era não somente um 
dom, mas uma técnica que poderia também ser desenvolvida por 
processos mnemônicos, os famosos “truques” para a retenção do 
discurso. Constituem elementos essenciais para essa finalidade a 
própria estrutura do discurso, a sua coerência interna, o 
encadeamento lógico. (MOSCA, 2001, p 28-30)  

 

A invenção depende da escolha de um dos gêneros oratórios: o deliberativo, 

o judicial ou o epidíctio. A disposição é o modo pelo qual são ordenadas as partes 

do discurso; o estilo aponta para como se deve dizer; a apresentação envolve 

treinamento vocal, expressão corporal, trajes e demais aspectos e a memória deve 

ser arduamente treinada nas escolas. 

Gunderson (2009, p.79) diz que um orador reúne os argumentos que 

sustentarão sua tese, os coloca na mais efetiva ordem, encontra as palavras para 

expressá-las, exercita os gestos e tom de voz que sustentará melhor a comunicação 

oral desses argumentos e, finalmente, os memoriza. Reboul (1998, p. 44, 60) diz: “A 

disposição é a ordenação de argumentos, donde resultará a ordenação interna do 

discurso, seu plano” e é pela disposição que o orador “(...) faz o auditório 

encaminhar-se pelas vias e etapas que escolheu, conduzindo-o assim para o 

objetivo que propôs”. 

Lausberg (1983, p. 371-372) afirma que embora a dispositio esteja colocada 

como segunda fase do processo elaborativo, não se trata de uma sucessão 

estritamente separável e distinta; inventio e dispositio estão vinculados uma a outra 

de modo inseparável. A dispositio já se encontra presente dentro da inventio, pois 
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esta se orienta de antemão pelas partes do discurso, já que, por sua vez, são um 

fenômeno da dispositio. A disposição tem um poder ordenador e está presente em 

todas as partes do discurso. 

2.3.4.1. Partes do discurso 

 

A preocupação com a disposição dos argumentos imaginados no primeiro 

estágio da elaboração do discurso, a fim de colocá-los em ordem, esteve presente 

nas obras de Aristóteles, Cícero e Quintiliano. 

Aristóteles dedicou só algumas páginas à apresentação das partes do 

discurso no livro III da Retórica. Para ele, no entanto, só duas são essenciais: a 

exposição e as provas. A narração é própria apenas do discurso judiciário; o 

proêmio, o cotejo dos argumentos e a recapitulação ocorrem por vezes nos 

discursos deliberativos, quando existe debate de pontos de vista diferentes; e o 

epílogo não é necessário em todos os discursos, por exemplo, é desnecessário se o 

discurso for breve e o assunto fácil de retenção na memória. “As partes necessárias 

são, pois, a exposição e as provas. Estas são, então, as seções apropriadas; no 

máximo, digamos proêmio, exposição, provas e epílogo" (ARISTÓTELES, 2005, 

p.276-277). 

No livro I da obra Rhetorica ad Herennium (1954, p.9-10), Cícero ocupa-se 

das seis partes do discurso - Introdução, Narração, Divisão, Provas, Refutação e 

Conclusão. A introdução é o começo, e por ela, a mente do ouvinte é preparada 

para a atenção. A narração apresenta os eventos que ocorreram ou poderiam ter 

ocorrido. Por meio da divisão, deixa-se claro que assuntos devem ser confirmados 

ou refutados, e anuncia-se que ponto de vista pretende-se defender. Provas são a 

apresentação dos argumentos, com sua corroboração. Refutação é a destruição dos 

argumentos dos adversários. A conclusão é o fim do discurso elaborado de acordo 

com os princípios da arte. 

Na obra De Partitione Oratoria, é apresentado diálogo de Cícero com o seu 

filho, abordando o assunto da questão 27 a 60 (PINHEIRO, p.48-68). Cícero 

acrescenta, às partes, a amplificação, que convém às primeira e última partes do 

discurso, já que seu objetivo é comover. “Ocorre com mais frequência na conclusão, 

porque é aí que se revela mais útil ao orador, tanto para fixar a prova, como para 
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emocionar os ouvintes e levá-los a agir de acordo com os desejos do orador” 

(PINHEIRO, 2010, p.20).  

Quintiliano discute as partes do discurso do livro 4 ao 6 na obra Institutio 

Oratoria, dividindo a argumentação em duas: probatio e refutatio. Para ele, o exórdio 

e a narração podem ser omitidos se uma situação específica requerer; só a 

apresentação das provas e o epílogo são necessários. No livro 4 (2.4), por exemplo, 

diz que há uma variedade  de situações em que a narração não se faz necessária – 

quando os dois lados concordam com os fatos do caso, ou quando o juiz já conhece 

os fatos, ou que a narração não é útil simplesmente para informar o júri; uma 

narração bem construída pode também torná-lo disposto a acreditar na verdade dos 

fatos. 

Segundo Lausberg (2011, p.92-93, 98), o discurso apresenta uma tripartição 

com princípio, meio e fim. O princípio e o fim têm, sobretudo, a função do contato 

com o público: o princípio estabelece esse contato, e o fim assegura o efeito do 

discurso sobre o público. O meio está dedicado à matéria propriamente dita e está 

subdividido numa parte instrutiva (propositio ou narratio) e numa parte probatória 

(argumentatio). A propositio é a comunicação daquilo que se quer provar. Ela pode 

ser completada, ou até totalmente substituída, por duas exposições mais 

pormenorizadas: se o conteúdo da comunicação estiver ligado a um pormenor de 

uma sequência de acontecimentos, segue-se à propositio uma narratio (narração 

breve, clara, com credibilidade e apropriada ao assunto); se o conteúdo estiver 

articulado mais pormenorizadamente, segue-se à partitio. A argumentatio pode ser 

subdividida numa probatio, que concretamente prova o ponto de vista partidário 

(com apresentação de provas objetivas ou afetivas), e numa refutatio, que refuta o 

ponto de vista partidário do adversário. A parte final (peroratio) serve para 

apresentar como certo aquilo que foi provado (pela constatação da concordância 

entre propositio e conclusio, pela repetição e acumulação, formuladas brevemente 

de provas idôneas da argumentação – seria uma recapitulatio) e para suscitar afetos 

favoráveis à causa defendida. 
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2.3.4.1.1. Exórdio 

 

Em Latim é chamado de principium ou exordium, mas os gregos têm boas 

razões para chamar de proemium, "porque nossas palavras significam meramente 

'começo' enquanto que as deles torna claro que essa é a parte que precede a 

introdução do assunto que será tratado”, assim Quintiliano explica essa variação de 

nomenclatura dessa parte do discurso no capítulo 1 do livro IV da obra Institutio 

Oratoria. 

O exórdio serve para preparar o auditório, informando sobre o fim ou objeto 

do discurso, dispondo-o também a receber o que será dito. Lausberg (1983, tomo I, 

p.240) diz que "El objetivo del exordio es ganarse la simpatía del juez (o en sentido 

más amplio, del público) hacia el asunto del discurso (defendido parcialmente)”. O 

exórdio pode ser chamado de proemium (realização normal de exórdio), ou 

insinuatio (realização especial do exórdio). Considerada afetiva, a insinuação 

“consiste en que mediante una astuta utilización de los recursos psicológicos (...) 

influímos sobre el subconsciente del público en um sentido favorable a nuestra 

causa y, de esa manera, poco a poco vamos preparando el terreno para captar su 

simpatía" (LAUSBERG, 1983, p.255). 

 Para Aristóteles, além de servir para tornar o auditório receptivo à atuação do 

orador, a função mais necessária e específica do proêmio é “pôr em evidência qual a 

finalidade daquilo sobre que se desenvolve o discurso; é por isso que, se o assunto 

for óbvio e insignificante, não haverá utilidade no proêmio" (2005, p.281). 

 Richard Whately32 apresentou vários tipos de introduções com exemplos que 

podem fazer surgir interesse no assunto: Introduction Inquisite (com perguntas); 

Introduction Paradoxical (paradoxal), com perguntas – para mostrar que o assunto é 

importante, curioso ou interessante, paradoxal – para mostrar que embora os pontos 

a serem apresentados pareçam ser improváveis, todos eles serão, posteriormente, 

admitidos, aceitos; Introduction Corrective (corretiva – para mostrar que o assunto 

tem sido negligenciado, não compreendido ou mal apresentado); Introduction 

Preparatory (preparatória – para explicar um modelo incomum de desenvolvimento 

do assunto; ou para nos desculparmos por algumas deficiências); Introduction 

Narrative (para despertar interesse sobre o assunto por meio de uma narrativa). 

                                                             
32

 Richard Whately. Elements of Rhetoric (1828). Ed. Douglas Ehninger, Landmarks in Rhetoric and 
Public Address. Carbondale: Southern Illinois UP, 1963 apud Corbett & Connors, 1999, p.260-264. 
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2.3.4.1.2 Narração 

 

Na obra Partitiones Oratoriae33", Cícero declara que 

 

na narração, o relato dos acontecimentos prepara a produção da 
prova e o desenvolvimento da convicção. Por conseguinte, deve o 
orador respeitar a ordem e importância dos factos, cuidando de 
elegância e, sobretudo, da clareza da expressão. Para o êxito do 
narrador muito contribuirá a sua probidade, franqueza, boa memória 
e honestidade (PINHEIRO, 2010, p.21). 
 
 

Quintiliano define narração como uma exposição de uma ação realizada ou a 

ser feita, designada para ser persuasiva; é um discurso que instrui o ouvinte sobre a 

questão abordada. Deve ser clara, lúcida, breve, crível, vívida e grandiosa e a ordem 

dos eventos pode ser cronológica ou a que for mais vantajosa para cada caso. O 

filósofo também fala sobre as narrativas falsas, suas limitações e sobre como deve 

começar e iniciar.  

Enquanto Aristóteles dedica poucas palavras a essa fase do discurso, 

Quintiliano faz sobre ela muitas considerações. No capítulo 2 do Livro 4 da Institutio 

Oratoria, diz que não é apenas exposição de fatos, mas também qualquer relato da 

pessoa envolvida, do lugar, da época, das causas; pode relatar fatos do passado, do 

presente ou do futuro (possível para os profetas); são baseadas em causas, mas 

também há as que servem de exemplos, com intenção de dispersar algumas 

acusações irrelevantes ao caso, visando à amplificação; e há as ficcionais que 

servem para despertar as emoções, relaxar os juízes com um pouco de humor ou 

digressão pelo uso de ornamentos. A narrativa de um assunto que já é de 

conhecimento não é supérflua, pois serve para assegurar que o juiz concorde 

conosco. E, apesar de a narrativa ser iniciada, normalmente, depois do proêmio, 

como forma didática nas escolas, muitas vezes, vem nessa primeira parte quando 

há necessidade de preparar o juiz para o recebimento do assunto (RUSSEL, 2001, 

p. 221-285). 

 

 

 

                                                             
33

 Obra provavelmente escrita entre os anos 54 e 46 a.C.  
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2.3.4.1.3. Argumentação (Provas) 

 

 Essa parte também denominada “confirmação” ou “provas” é mais aplicada 

no discurso argumentativo do que no expositivo, é a parte principal na qual fazemos 

cumprir o objetivo do discurso: explicar ou persuadir.  

Nela, são apresentados os argumentos e a ordem em que devem aparecer no 

texto, que é uma das maiores preocupações do orador. Deve-se começar com os 

argumentos mais fracos ou mais fortes? Corbett & Connors (1999, p.276-278) 

sugerem que o ideal é começar pelo mais fraco para que o argumento mais forte 

fique na memória do auditório ou apresentar um forte, um fraco e outro forte; e, caso 

tenham a mesma força, devem ser apresentados em primeiro lugar os mais 

familiares ao auditório para que a argumentação seja melhor aceita. 

O objetivo da argumentação é provar a veracidade do que foi narrado e 

demonstrar a falsidade ou debilidade das provas aduzidas pelo adversário. 

 

As provas alegadas na argumentatio podem ser preponderantemente  
objectivas (com a finalidade de convencer o juiz intelectualmente) ou 
preponderantemente afectivas (com a finalidade de persuadir o juiz 
emocionalmente). Neste processo, as provas afectivas subdividem-
se em provas éticas (solicitando a simpatia com graus suaves de 
afectos) e provas patéticas (abalando com graus violentos de 
afectos). A parte da argumentatio que impugna a argumentação do 
adversário, chama-se refutatio. (LAUSBERG, 2011, p.92-93). 
 
 

Sobre a refutação, Cícero34 afirma :  
 
 

Na segunda parte da argumentação, na refutação, o orador nega 
tudo o que a parte contrária apresentou; graças a esta operação 
pode-se chegar a conclusões que antes pareciam duvidosas ou 
apenas prováveis. Ao argumentar, o orador tem dois objectivos muito 
claros: persuadir, quando se dirige ao público directamente, e 
confirmar, operação que das premissas conduz às conclusões. Aqui 
apresenta as provas e confirma-as, quando sente que os ouvintes 
estão impressionados, regressa à proposição. A variedade, obtida, 
sobretudo, pelas figuras de pensamento, quebra a monotonia; evita-
se assim o tédio dos ouvintes e também resumindo os factos, sem 
cair na tentação de tocar em cada aspecto pormenorizadamente. 
Mesmo os argumentos extrínsecos não dispensam a arte do orador; 
as provas inartísticas geralmente são frágeis, por exemplo, as 
declarações obtidas de indivíduos submetidos à tortura, por isso 
requerem análise atenta e outras formas de confirmação.(PINHEIRO, 
2010, p. 21-22). 

                                                             
34 Na obra Partitiones Oratoriae. 
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Quintiliano dedicou 14 capítulos do Livro 5 da Institutio Oratoria ao estudo 

dessa parte do discurso35. Aristóteles, apenas no capítulo 17 do Livro III (2005, 

p.289-293), declara que é necessário que as provas sejam demonstrativas e que 

haja uso de exemplos e de entimemas. Cícero, na Partitiones Oratoriae, desenvolve 

o assunto da questão 33 a 5136.  

 

2.3.4.1.4. Peroração (Epílogo)  

 

A parte final do discurso – peroratio ou conclusio — apresenta como certo o 

que foi provado na anterior. 

Segundo Lausberg (2011, p.93), a constatação do grau de certeza obtida faz-

se pela constatação da concordância entre propositio e conclusio e pela repetição e 

acumulação, formuladas brevemente, de provas idôneas da argumentatio. 

A essa parte do discurso, Aristóteles dedicou apenas 2 páginas no capítulo 19 

do livro III de Retórica. Para o filósofo (2005, p.296-2967): 

 

O epílogo é composto por quatro elementos: tornar o ouvinte 
favorável para a causa do orador e desfavorável para a do 
adversário; amplificar ou minimizar; dispor o ouvinte para um 
comportamento emocional; recapitular. Após ter-se mostrado que se 
diz a verdade e o adversário, falsidades, faça-se um elogio ou uma 
censura, e finalmente sublinhe-as de novo a assunto.  
 
 

Cícero também considera que na peroração (peroratio) há uma enunciação 

mais desenvolvida que apela às paixões mais veementemente a fim de persuadir os 

ouvintes e impeli-los à ação (amplificação) e que, para o mesmo propósito, a 

recapitulação fecha o raciocínio, apresentando os pontos essenciais mais 

convincentes da argumentação. Ele também afirma que a amplificação ocorre de 

diversas formas nos gêneros do discurso: nos demonstrativos, o orador deve 

recorrer a subterfúgios que despertem a curiosidade, admiração e o agrado dos 

ouvintes; nos deliberativos, deve enumerar vantagens e desvantagens; e, no judicial, 

apresentar meios para causar indignação ou consideração. Em Partitiones 

Oratoriae, essa parte do discurso é tratada da questão 52 a 60 (PINHEIRO, 2010, 

p.63-68). 

                                                             
35 RUSSELL, 2001,v.II,p.313-519 
36 Ver PINHEIRO, 2010, p.52-64. 
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 Quintiliano aborda a peroração no Livro VI da Institutio Oratoria (RUSSELL, 

2001, p.1-141), na qual cita os dois aspectos dessa parte do discurso: o factual e o 

emocional. A recapitulação dos fatos, chamada de enumeração, refresca a memória 

do juiz e coloca toda a questão diante de seus olhos de modo mais enfático. A 

importância do apelo emocional se faz presente na obra por meio de análise de 

vários sentimentos e a sua eficácia nos diversos discursos. 

 

2.3.5 Os progymnasmata e a relação com as espécies e partes do discurso: 

 

Os progymnasmata, como o próprio nome diz, preparavam os estudantes 

para a elaboração de seus próprios discursos; eram treinamento preliminar para as 

partes deles: fábulas para o proêmio; narrativas e descrições para as narrações; 

refutação e confirmação para as provas; lugar-comum para os epílogos. As máximas 

e crias eram muito úteis e utilizadas nas cinco partes e nos três gêneros (KENNEDY, 

2003, p.144).     

De acordo com Júnior (2005, p.5-6),  

 
Com exercícios ao nível de fábula, da narração e descrição, o aluno 
adquire as competências básicas que o habilitam a escrever ensaios 
narrativos e descritivos. Com exercícios de elaboração tanto ao nível 
da cria, máxima, provérbio e comparação, como ao da refutação, 
confirmação, encómio, vitupério, tese e introdução a uma lei, ele 
aprende a arte de comparar e contrastar pessoas, ideias, mitos e 
outras formas literárias, ao mesmo tempo que desenvolve 
competências retóricas e dialéticas de raciocínio argumentativo e 
persuasivo.  
 

 

Uma introdução anônima aos progymnasmata37 de Aftônio (KENNEDY, 2003, 

p. 91- 92) destaca o objetivo dele com os exercícios: treinar e acostumar os alunos 

às espécies (deliberativo, demonstrativo, judicial), às partes da Retórica e às partes 

do discurso político. Para ele, ao discurso deliberativo corresponde a parte racional; 

ao judicial, a parte passional; ao epidíctico, o aplauso. 

Cada uma dessas espécies é dividida em duas partes: o deliberativo em 

exortação e dissuasão; o judicial, em acusação e defesa; e o epidíctico, em encômio 

e vituperação. 

                                                             
37

 Editada por Hugo Rabe em 1931 na obra “Prolegomenon Sylloge” (Leipzig: Teubner, 1931), 
apresentada na obra de Kennedy (2003, p. 91-92). 



92 
 

Para a preparação de cada gênero do discurso, segundo Murphy (2012, p.63-

64), o aluno deveria utilizar os conhecimentos adquiridos, principalmente, com a 

elaboração dos seguintes exercícios:  

a) Retórica deliberativa (racional, com objetivos de exortação e dissuasão): 

fábula, narrativa, cria, máximas, tese, proposta de lei. 

b) Retórica judicial (passional; acusação e defesa): confirmação e refutação, 

lugar-comum.   

c) Retórica epidíctica (aplauso): encômio, vituperação, etopeia, comparação.  

No entanto, Murphy destaca que esse tipo de divisão não representa a ordem 

em que os exercícios eram ensinados e, em termos de futuro, é inútil para os 

estudantes porque, na verdade, o conceito de “três gêneros do discurso” 

apresentado por Aristóteles e seguido pelos romanos, era mais teórico que prático 

em relação aos discursos feitos na vida real porque qualquer um deles poderia 

requerer elementos de todos os três gêneros.  
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3 SOBRE OS PROGYMNASMATA 

 

Segundo Junior (2005, p.2), “a primeira menção do termo progymnasmata é 

feita na Rhetorica ad Alexandrum, obra provavelmente escrita por Anaxímenes de 

Lâmpsaco contemporânea da Retórica de Aristóteles, século IV a.C.” e “as 

expressões latinas que traduzem esse termo grego são primae exercitationes e 

preexercitamenia, e bem podem traduzir-se por 'exercícios preliminares' ou 

'preparatórios de retórica' ".  

Kennedy declara (2003, p.x, xi) que até o século V a.C., as escolas gregas 

não se preocupavam em ensinar composição aos alunos que aprendiam a ler alto e 

copiar textos canônicos, especialmente os poemas de Homero cuja poesia era 

memorizada e apresentada oralmente em ocasiões festivas. Os sofistas (Górgias e 

Protágoras) davam discursos para que os alunos transcrevessem, estudassem e 

imitassem para terem facilidade na argumentação e no estilo.  

Na escola de Isócrates (sec. IV a.C.), o mestre lia seus próprios escritos para 

os alunos e designava a eles temas para a composição, fazendo críticas posteriores 

às suas produções. Um curso de exercícios elementares de composição só surge, 

provavelmente, e desenvolve-se, nas escolas a partir do século IV. 

De acordo com Crowley & Hawhee (1999: p.321), na antiga Grécia e Roma, 

quando as crianças adquiriam idade suficiente para irem à escola, seus pais 

entregavam-nas a um professor que era um gramático com o qual praticavam 

imitação e elaboração de fábulas, narrativas, cria e provérbios. Quando se formavam 

nesse segmento de ensino (entre 12 e 15 anos), iam para a educação com retóricos 

e, nessa fase, compunham partes de discursos como confirmações e refutações, 

algumas vezes, imitando discursos famosos e outras, seguindo um modelo de partes 

deles; também compunham lugar-comum, descrições, epopeias, comparações, e 

discursos de louvor (encômios) e censura (vituperações/invectivas). Quando 

amadureciam, os estudantes eram direcionados a exercícios mais difíceis de retórica 

deliberativa e forense, denominados tese e proposta de lei. 

Os exercícios, repetitivos e graduais, eram ideais para tornar acessíveis aos 

estudantes vários tipos e modos de expressão textual:  

 

Esses exercícios habilitavam o aluno a desenvolver as suas 
competências oratórias e literárias pelo estudo exaustivo de cada 
uma das partes da arte retórica; e, consequentemente, pelo exercício 
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das diversas espécies de prova, bem como das respectivas linhas 
estratégicas de narração e argumentação, tornando fácil na prática o 
que à partida se afigurava tão difícil. À medida que os exercícios 
retóricos eram exaustivamente aprendidos e praticados, os 
benefícios da retórica iam-se tornando mais óbvios e claros pelo 
simples facto de se investir até a perfeição em cada uma de suas 
partes individualmente. O resultado que se tinha por norma em vista 
era a arte de escrever e falar com clareza, correção, coerência e 
eficácia na percepção daquilo a que os retóricos antigos chamavam 
de “kairos” (JUNIOR, 2005, p.1). 

 

Normalmente, possuíam uma parte teórica (definição, divisão por tipos, 

enumeração dos pontos com que se amplifica a composição) e uma prática (com um 

ou vários modelos, cada um iniciado por um título que especificava o seu conteúdo). 

A ordem adotada pela maioria dos professores era: do mais elementar para o mais 

difícil.  

Os progymnasmata, como citado anteriormente, treinavam para as partes do 

discurso: a fábula era uma prática para o proêmio; a narrativa e descrição, para as 

narrações; a refutação e confirmação para as provas e o lugar-comum para o 

epílogo (KENNEDY, 2003, p.92). 

Fleming (2003, p.110-111) diz que muitos exercícios, em muitas versões dos 

progymnasmata, continham o mesmo esquema pedagógico: primeiro, os estudantes 

eram apresentados à produção retórica a ser produzida, o que se pode chamar de 

gênero, texto ou tipo de discurso e esse gênero era nomeado, definido e, algumas 

vezes, dividido em subtipos; depois, em um segundo momento, era ensinada a arte 

da invenção, da arrumação de palavras e pensamentos a serem utilizados no texto; 

posteriormente, o estudante aprendia critérios para avaliar exemplos de produções 

do tipo e gênero textual (ex.: um conto tinha que ser breve, claro, verossímil, cheio 

de expressão); em um quarto momento, o estudante lia e ouvia um texto modelo do 

gênero textual abordado no exercício; e, finalmente, era convidado pelo autor ou 

professor a escrever um texto de sua autoria. 

Junior aponta que o objetivo principal dos progymnasmata é “desenvolver nos 

alunos competências de oralidade e escrita na arte de articulação das ideias e da 

comunicação”. O autor destaca:   

 

Estes exercícios de dificuldade e complexidade crescentes visavam, 
pois, desenvolver nos alunos competências de oralidade e escrita na 
arte da articulação das ideias e da comunicação: numa primeira fase, 
pela tradução, paráfrase e imitação da obra dos melhores autores; na 
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segunda fase, pela elaboração de fábulas, narrações, crias, 
provérbios, comparações, descrições e caracterizações; numa 
terceira fase, pela composição de linhas de argumentação mais 
complexas como refutações, confirmações, lugares-comuns, 
encômios e invectivas; e, numa última fase, pela composição 
elaborada de exercícios de retórica deliberativa e forense, como tese, 
introdução de leis e o próprio discurso oratório na sua totalidade 
(JUNIOR , 2005, p.3). 

 

A educação retórica da antiguidade envolvia três elementos: a natureza 

(talento nativo do aluno ou, pelo menos, um grande desejo de aprender); arte (teoria 

que poderia ser aprendida por esquemas formais) e prática (rigoroso programa de 

técnicas e exercícios com objetivo de internalizar a arte e fazê-la parte do ethos de 

cada estudante). Primeiro, os alunos aprendiam a arte da retórica para isolar, 

analisar e imitar traços desejáveis neles. As atividades de imitação eram feitas pela 

leitura do texto original em voz alta, explicação, análise e julgamento desse texto; 

pela memorização; pela elaboração de paráfrases, incluindo tradução de uma língua 

para outra, transpondo um gênero literário para outro, abreviando e amplificando. O 

segundo estágio do ensino, que era concomitante com o primeiro, era o da prática – 

os alunos faziam atividades repetitivas como os de um ginasta ou dançarino. Só em 

um terceiro momento final do ensino retórico que os estudantes faziam a 

composição de seus próprios discursos sobre temas baseados em casos policiais e 

questões jurídicas. Esses estágios eram denominados pelos romanos de imitatio, 

exercitatio e declamatio (FLEMING, 2003, p.107-108).  

Johnson (1943, p.435) também destaca que a doutrina tradicional clássica 

considerava três fatores essenciais para a produção de um bom orador ou escritor: 

habilidade natural, conhecimento de princípios teóricos e prática ativa. 

 Murphy (2012, p.67) diz que os progymnasmata ofereceram aos professores 

romanos uma ferramenta sistemática e flexível para o desenvolvimento das 

habilidades dos estudantes. O jovem era conduzido passo a passo pelas tarefas de 

composição de complexidade gradual, e sua liberdade de expressão dependia, 

quase paradoxalmente, de sua habilidade para seguir a forma ou modelo 

disponibilizado por seu mestre. Quando o aluno alcançava os exercícios de 

“proposta de lei”, ele já aprendera a ver os dois lados de uma mesma questão e 

também já incorporara uma série de exemplos, aforismas, narrativas e incidentes 

históricos que poderia usar mais tarde fora da escola, estando preparado para a 
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mais complexa de todas as experiências de aprendizagem da escola: a declamação 

ou discurso fictício (culminação de todo o processo). 

 

3.1 Sobre os manuais dos progymnasmata 

 

Fleming (2003, p.109) acredita que o desenvolvimento da tradição dos 

progymnasmata provavelmente ocorreu entre o séc. III e o séc.V, quando uma 

sequência de aproximadamente 12 exercícios emergiu como um currículo modelo 

para instrução da escrita e da fala. Segundo o autor (idem, p.110), quatro manuais 

subsistiram da Antiguidade, todos gregos, e seus autores são: Téon de Alexandria 

(final do século I d.C.), Hermógenes de Tarso (século II d.C.), Aftônio de Antioquia 

(final do século IV d.C.) e Nicolau de Mira (final do século V d.C.). Uma tradução 

latina dos progymnasmata de Hermógenes, escrita por Prisciano no início do século 

VI também subsistiu. Das coleções de exercícios modelos, a atribuída a Libânio 

(professor de Aftônio) é a maior (ibid, p.xxii).  

A única proposta latina dos progymnasmata se encontra na obra Instituto 

Oratoria (1.9; 2.4; 10.5) de Quintiliano (94 d.C.).  

A fim de facilitar a leitura, será adotada, neste texto, uma tradução portuguesa 

de nomenclatura latina dos progymnasmata, baseada na que foi proposta por Junior 

(2005, p. 6-11). 

 

1- mythos, ainos, logos → FÁBULA 

2- diêgêma                   → NARRATIVA 

3- khreia                       → CRIA 

4- gnômê                      → MÁXIMA 

5- koinos, topos             → LUGAR- COMUM 

6- ekphrasis                  → DESCRIÇÃO 

7- synkrisis                    → COMPARAÇÃO 

8- êthopoiia                   → ETOPEIA ou PROSOPOPEIA 

9- anaskewê                 → REFUTAÇÃO 

10- kataskewê              → CONFIRMAÇÃO 

11- enkômion                → ENCÔMIO 

12- psogos, invenctiva   → VITUPERAÇÃO 
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13- thesis                      → TESE 

14- nomos, eisphora      → PROPOSTA DE LEI 

 

Como já mencionado neste texto, poucos manuais restaram. Cada professor 

grego adotou uma sequência de exercícios, que variavam entre eles de 10 a 14. No 

quadro a seguir, há a sequência adotada por cada um: Téon, Hermógenes, Aftônio, 

Nicolau e Libânio (que não elaborou manual, mas deixou vários exercícios): 

 

Téon Hermógenes Libânio 
 

Aftônio Nicolau 
de Mira 

1-cria e  
máxima 
2- fábula 
3- narrativa 
4-lugar-comum 
5- descrição 
6- etopeia 
7-encômio         
e vituperação 
8- comparação 
9- tese 
10-proposta 
 de lei 

1- fábula 
2- narrativa 
3- cria 
4- máxima 
5- refutação 
 e confirmação 
6-lugar-comum 
7- encômio 
 e vituperação 
8- comparação 
9- etopeia 
10- descrição 
11- tese 
12-proposta 
de lei 

1- fábula 
2- narrativa 
3- cria 
4- máxima 
5- refutação 
 e confirmação 
6- lugar-comum 
7- encômio 
e vituperação 
8- comparação 
9-personificação 
10- descrição 
11- tese 
12-proposta 
de lei 
 

1- fábula 
2- narrativa 
3- cria 
4- máxima 
5- refutação 
6- confirmação 
7-lugar-comum 
8- encômio 
9- vituperação 
10-comparação 
11-  etopeia 
12- descrição 
13- tese 
14-proposta  
de lei 

1- fábula 
2- narrativa 
3- cria 
4- máxima 
5-refutação        
e confirmação 
6-lugar-comum 
7- encômio 
8- comparação 
9- etopeia 
10- descrição 
11- tese 
12-proposta 
de lei 
 

Figura 14: Sequência de exercícios adotada pelos autores gregos de manuais de progymnasmata. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

As traduções latinas dos manuais de Aftônio de Antioquia e Hermógenes de 

Tarso foram a base para o ensino da retórica no Renascimento nas escolas 

europeias dos séculos XV e XVI. 

O livro Foundation of Rhetorike (1563) de Richard Reynolds é uma adaptação 

dos progymnasmata de Hermógenes e Aftônio que foram muito utilizados nas 

escolas inglesas com os 14 tipos de exercícios propostos por Aftônio, com exemplos 

do próprio Reynolds. Só uma edição foi publicada e apenas cinco cópias da edição 

original são encontradas atualmente, segundo Corbett &Connors (1999, p.504). 

A seguir, serão apresentadas algumas características e contribuições 

significativas desses professores de retórica da antiguidade que utilizavam os 

progymnasmata: 
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3.1.1 Téon de Alexandria  

 

O mais antigo manual de progymnasmata de que se tem conhecimento foi o 

de Téon, escrito, provavelmente, no século I d.C. Diferente de outros manuais que 

eram dirigidos mais aos alunos que aos professores, os de Téon continham 

capítulos de pedagogia descrevendo métodos a serem adotados nas salas de aula 

que consistiam em leitura oral, escrita, memorização, paráfrase, elaboração 

(confirmação) e contestação (refutação). 

Téon de Alexandria teve seu texto publicado pela primeira vez em Roma no 

ano de 1520 na edição de Angelo Barbato (em grego) e tradução latina em 1541 na 

edição de Joachim Camerarius publicada em Basileia que foi elaborada para uso 

nas escolas. Outra edição com tradução em latim mais recente foi a de Daniel 

Heinsius em 1626. 

 

O termo “progymnasmata” apareceu uma vez no texto de Téon, mas 
ele prefere termos mais simples como “gymnasma” ou “gymnasia”, 
mas ele deixa claro que os exercícios são preliminares à 
declamação. Seus primeiros exercícios são direcionados para 
estudantes iniciantes de composição nas escolas de gramática e os 
mais avançados, especialmente os de confirmação e refutação 
preparam os alunos para argumentação na declamação (KENNEDY, 
2003, p.2). 
 
 

Apenas Téon, dentre todos os autores dos progymnasmata, sugere que os 

estudantes devem ser solicitados a escrever sobre suas próprias experiências, algo 

que não ocorreu novamente até o período do Romantismo. 

Seus exercícios também enfatizavam a ideia de que havia muito que poderia 

ser dito sobre os dois lados de um mesmo assunto, o que era praticado, 

posteriormente, em outro estágio da educação – o debate dialético (KENNEDY, 

2003, p.x). 

 

3.1.2 Hermógenes de Tarso 

 

Hermógenes de Tarso foi orador no tempo de Marco Aurélio (161-180 d.C.) e 

foi tradicionalmente identificado como o autor de tratados sobre stasis e ideias de 

estilo que se tornaram parte de uma coleção de vários autores de textos retóricos 

usados da Antiguidade ao Renascimento. 
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Hermógenes apresentou 12 progymnasmata (Aftônio apresentou 14 porque 

separou refutação e confirmação, e apresentou vituperação como oposto de 

encômio). 

Os textos de Hermógenes não têm introdução e o autor se refere a um jovem 

desconhecido que, provavelmente, está sendo submetido a um programa de 

instrução de composição. 

 

3.1.3 Libânio 

 

  Libânio de Antioquia, sofista oficial da cidade de Antioquia no Império 

Romano, século IV d.C., só foi superado por Cícero na sua produção como escritor. 

Ele não escreveu um manual de retórica, mas produziu 51 declamações sobre 

temas ficcionais, um conjunto de introduções para as orações de Demóstenes e uma 

enorme coleção de exercícios modelos para a composição em prosa 

(progymnasmata), provavelmente utilizados em seu ensino. 

 

3.1.4 Aftônio de Antioquia  

 

Aftônio, o sofista, estudou retórica com Libânio na Antioquia na segunda 

metade do século IV d.C. 

Os seus exercícios foram incluídos nos numerosos manuscritos de 

Hermógenes e vários professores do período bizantino escreveram introduções e 

comentários em notas marginais de seus textos.  

Os mais importantes comentários são os de João de Sardes (século IX) e 

João Doxapatres (século XI). Entre 1507 e 1680, dez diferentes traduções latinas de 

Aftônio foram publicadas num total de 114 impressões. As mais populares, 

reimpressas pelo menos 73 vezes de 1546 a 1699, combinavam algumas traduções 

do século V do humanista holandês Rodolfo Agrícola e outras de João Maria Catania 

com notas de Reinhard Lorich e temas do modelo latino compostas por Pedro 

Mosellanus.  

Esse material foi adaptado para o inglês por Richard Rainolde em A book 

called the foundation of Rhetorike publicado em Londres no ano de 1563. Rainolde 

descreveu todos os exercícios de Aftônio, cuja grande contribuição foi incluir 
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exemplos de todos e fazer descrições breves e claras de cada um deles; os seus 

são mais claros que dos outros professores e também mais fáceis de compreensão; 

ele não apenas descreveu os métodos claramente, mas incluiu exemplos adaptados 

e apropriados às necessidades dos alunos.  

Seus exercícios não pertencem ao conhecimento teórico, nem ao prático, mas 

à linha entre eles: metódico e instrumental (KENNEDY, 2003, p.95). O seu método 

envolvia definição, análise, divisão e exemplo. Depois de definir cada um, dividindo-

o em vários tipos, e resumindo os tópicos sobre os quais os estudantes deveriam 

desenvolver o seu tema, Aftônio apresentava um exemplo ilustrativo para servir 

como modelo.  

 

3.1.5 Nicolau de Mira  

 

Nicolau ensinou retórica em Constantinopla provavelmente durante 474 a 491 

d.C. e foi um dos mestres da chamada universidade de Constantinopla. 

No seu tratado, define Retórica, fala de seus gêneros (judicial, deliberativo e 

epidíctico) e aborda as 5 partes do discurso (proêmio, narração, antítese, solução, 

epílogo) antes de apresentar os progymnasmata, dizendo que há exercícios 

apropriados para cada parte. 

Nicolau apresenta definições e explicações detalhadas sobre cada um dos 

progymnasmata sem apresentação de exemplos. 

 

3.2. Produção latina  

 

A produção latina que abordou o uso dos progymnasmata foi a obra Instituto 

Oratoria de Quintiliano. No livro II, capítulo 4, ele apresentou os exercícios, sem 

muitas explicações e exemplos, por considerar que eram conhecidos e familiares 

aos leitores, declarando que, com esses, os antigos, em sua maioria, exercitavam a 

faculdade da eloquência (Russel, 200138,p.299). Quintiliano apresenta-os na 

seguinte ordem: narrativa, refutação e confirmação, encômio e vituperação, lugar-

                                                             
38 Tradução de Quintiliano, livro II – p.4 – 41. 
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comum, tese (que envolvia também os de comparação e cria39), proposta de lei e 

prosopopeia (mencionado no livro I, 8.3). 

Junior (2005, p.2) diz que “Estes exercícios elementares foram 

sistematicamente praticados nas escolas da antiguidade greco-romana, sobretudo 

na época da Roma imperial, e determinaram o rumo da educação retórica e literária 

na Europa até o Renascimento.” 

 

3.3  Breve definição dos exercícios e sua aplicação nas escolas 

 

A seguir, serão apresentadas definições e características dos progymnasmata 

e exemplos de cada um deles. Para facilitar a leitura, serão feitas as transcrições, 

traduzidas pela autora, dos exercícios; e as versões em inglês ou espanhol (que são 

traduções do latim feitas pelos autores consultados na pesquisa bibliográfica) serão 

disponibilizadas nos anexos. Optou-se por não se fazer a transcrição do texto 

original (grego) e sua tradução latina para que a leitura, que é essencial para que se 

compreenda como eram feitos, não se tornasse cansativa.  

 

3.3.1 Fábula 

 

A fábula é uma estória ficcional que tem por objetivo transmissão de uma 

moral; é um relato de fatos concretos que produz uma verdade. Os exercícios com 

fábulas, em geral, serviam para que os alunos pudessem expandi-las com 

acréscimo de diálogos ou comprimi-las, recontá-las em diferentes tipos de discursos 

(transformando o indireto em direto, por exemplo), inseri-las em uma narrativa mais 

extensa, explicá-las (acrescentando-se a moral), refutá-las confirmá-las, construir 

uma outra a partir da proposta de uma moral (recontando textos conhecidos ou 

inventando as suas próprias fábulas). Esse exercício era recomendado para 

iniciantes. 

A amplificação de uma fábula constava de seis tópicos: elogio ao seu autor; 

moral da estória; detalhamento das ações dos feitos; comparação com outra; 

contraposição (comparação) à conclusão (PEREZ CUSTODIO,V. 2003, p.85). 

                                                             
39

 Porque envolve discutir e justificar a opinião de uma autoridade (Lausberg, 1984, p.417-420, pp. 
1117-1120 ).  
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Hermógenes valorizava a importância da fábula dizendo que sua força está 

na atribuição de características humanas aos personagens. Se alguém estiver 

falando sobre beleza, pode representá-la como um pavão; se sabedoria precisar ser 

atribuída a alguém, a raposa é apropriada; e para imitação de ações dos seres 

humanos, os macacos podem ser escolhidos para tal (KENNEDY, 2003, p.74). 

As fábulas se dividem, segundo Aftônio, em racionais (os personagens são 

seres humanos dotados de razão), moralizantes (simulam comportamentos dos 

personagens que são animais) e mistas. Elas têm várias denominações (sibaríticas, 

sicilianas, ciprianas e esópicas); mas o preferível é chamá-las de esópicas porque 

Esopo foi o autor das fábulas mais importantes.  

O grande fabulista francês Jean de la Fontaine compôs uma definição mais 

poética de fábula40 (CROWLEY & SHARON; 1999, p.322):  

 

Fables in sooth are not what they appear;  
Our moralists are mice, and such small deer. 
We yawn at sermons, but we gladly turn 
To moral tales, and so amused we learn 
 
 

  São populares entre crianças, por isso a lista dos progymnasmata começa 

com as fábulas (apenas Téon não procedeu dessa forma). Os professores da 

Antiguidade pediam às crianças que imitassem as fábulas de Esopo e aos 

estudantes mais velhos que as estendessem ou criassem as suas próprias estórias 

que se encaixassem em questões morais ou políticas da época.  

Exemplo de fábula (ANEXO A): 

 

Fábula do filho e da mãe, narrada de forma sucinta e resumida. 
Um menino roubou uma cartilha de leitura na escola e entregou à 
sua mãe. Enquanto crescia e se fazia mais forte, começou a realizar 
roubos maiores. Ora, quando ia a caminho da forca, pediu ao 
carrasco que lhe deixasse dizer algumas palavras à sua mãe. 
Quando ela colocou o ouvido perto da boca do filho, ele arrancou-lhe 
a orelha com dentadas raivosas. Os que estavam próximo acusaram-
no de ingrato, mas ele respondeu: “Esta que está diante de vós é a 
causa da minha desgraça e calamidade, porque, se tivesse me 
castigado no princípio, eu não estaria hoje aqui nessa guilhotina". 
 
A mesma fábula exposta com maior abundância de palavras:  

                                                             
40 Tradução da autora: Fábulas na realidade não são o que aparentam; / Nossos moralistas são ratos, 
e cervos muito pequenos. / Nós bocejamos em sermões, mas com prazer nos voltamos/Para os 
contos moralizantes, e de modo bem divertido, aprendemos.  
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A partir do elogio do autor.  
Com razão, os antigos consideravam Esopo, aquele famoso fabulista 
de Frigia, o maior dos sábios e incluíram-no no grupo dos que 
deixaram sua assinatura estampada em obras e livros conhecidos 
por todos, já que sua intenção era oferecer lições e conselhos que a 
seu parecer podiam resultar em muita utilidade aos homens sem 
advertências severas nem expressões autoritárias, como e costume 
dos filósofos severos; pelo contrário, mediante apólogos cheios de 
graça e deleite, colocou na mente e no coração dos homens suas 
ideias prudentes com um enorme prazer para os ouvidos. Porém, 
embora toda fábula contribua bastante para educar com delicadeza o 
comportamento dos homens e afastá-los da baixeza de seus vícios, 
esta que criou sobre o filho e sua mãe apresentou uma das lições de 
sabedoria muito mais proveitosa e que é de valor e importância 
maiores ainda para a correta educação das crianças e dos filhos. 
A partir da moral. 
Com esta fábula se quis dizer que costuma cair no descrédito total e 
receber das pessoas críticas diversas os pais que toleram as faltas 
de seus filhos; se as faltas não são castigadas com bastante 
severidade no início, ao passar do tempo, crescem em tal medida 
que eles se entregam a todo o tipo de delitos por carecer de freio a 
sua liberdade para fazer o mal. 
A partir do feito. 
Quando estava na escola aprendendo as primeiras letras, um menino 
roubou a cartilha de leitura de seu colega e levou para a casa de sua 
mãe. A mãe não castigou o menino com os açoites que merecia, 
mas, ao contrário, recebeu-lhe com muitos beijos e abraços e elogiou 
a sua grande habilidade para o feito. O menino, à proporção que 
crescia e fazia-se um homem, se dedicava a roubos de mais 
importância. E, depois que foi pego pelos seus feitos e os juízes 
decidiram condená-lo, levaram-no ao caminho da forca para entregar 
o seu pescoço ao carrasco. A mãe, que arrancava os cabelos e 
arranhava o rosto com as unhas, chorando muito e dando gritos, 
seguia o filho, cada vez mais próximo do tormento da forca. Aquele 
insistia com inoportunas súplicas ao carrasco, um homem sem 
piedade, que lhe permitisse sussurrar a sua mãe alguma coisa ao 
seu ouvido. Ao aproximar a sua boca da mãe, ele cortou a sua 
orelha, arrancando-lhe a mordidas. Mas, enquanto os guardas e os 
que estavam lá lhe cobriam de insultos chamando-lhe não só de 
ladrão, mas de desalmado, ele respondeu: “Aqui tens a minha mãe, 
sementeira e origem de meus grandes males, pois se, quando eu 
comecei a roubar me tivesse dado umas chicotadas e me tivesse 
dado uma repreensão severa, eu não teria chegado a degradante 
situação de ser condenado à morte.”. 
A partir da comparação. 
Entre os lacedemônios (moradores de Esparta ou Lacedemônia) a 
mãe que não repreendia o filho que cometia uma falta em sua 
presença recebia, de acordo com a severíssima lei de Licurgo, o 
mesmo castigo como se ela tivesse cometido-o, e, a que se 
descuidava da educação dos filhos perdia todos os direitos de 
cidadania. Desse hábito, resultaram muitos exemplos de espartanos 
que não hesitaram em matar os seus filhos que haviam criado com 
seus próprios peitos por terem saído de batalha com a maior desonra 
e desgraça, ou por ter enfrentado as fadigas e perigos da vida militar 
com espírito abalado ou fraco, ou por ter manchado o bom nome de 
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sua família e descendentes com a desonra de algum furto ou roubo. 
Caso as mães permanecessem junto deles, deveriam ser atacadas 
com todos os tipos de injúrias não só por não terem repreendido a 
falta de seus filhos, mas também por haverem elogiado ou 
propagado suas qualidades. 
A partir da contraposição. 
Igualmente, as mães preocupadas por educar seus filhos com 
princípios merecem que se fale bem delas nas conversas de todos, 
nos escritos e nos livros, para que a humanidade inteira se recorde 
para sempre dela e para que sua memória não desapareça com o 
passar dos anos; assim, as que se descuidam de sua 
responsabilidade, além da acusação generalizada de todos, também 
merecem que suas memórias sejam sepultadas nas mesmas 
sepulturas que seus corpos. 
Conclusão. 
Assim, pois, todos que têm filhos devem preocupar-se com a 
formação de seus espíritos com os valores das virtudes e não 
consentir que esses anos de ignorância e ternura se encham de 
vícios, por menores que sejam, para que, à proporção que o tempo 
passar, não se conduzam, pelo perigo, sua pátria à infâmia e seus 
pais ao ódio e penas mais duras (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.95-99, 
tradução nossa). 
 
 

3.3.2 Narrativa 

 

A narrativa é o relato de uma ação mais ou menos complexa de forma clara, 

concisa e verossímil. Ela era entendida pelos teóricos antigos como um modo de 

apresentar uma descrição realística de um evento real ou ficcional. Alguns 

professores classificavam-nas em mitológicas, ficcionais (ou dramáticas), históricas 

e políticas (privadas, judiciais ou pragmáticas); outros, em descritivas, dramáticas e 

mistas.  

Junior afirma que:  

 

O aluno devia desenvolver com este exercício todas as técnicas de 
composição narrativa tanto no âmbito da narração completa como no 
da narração argumentativa, socorrendo-se, no primeiro caso, de 
todos os fatores ou elementos circunstanciais que nela intervêm – 
pessoa, ação, lugar, tempo, modo e causa – e, no segundo, podendo 
recorrer às linhas estratégicas de argumentação instruídas noutros 
exercícios (JUNIOR, 2005, p.6). 
 
 

 De acordo com os teóricos antigos, o autor de uma narrativa deveria lutar 

para alcançar as seguintes virtudes textuais: clareza, brevidade, credibilidade, bom 
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uso da língua, deleite (para Quintiliano, só as 3 primeiras; para Aftônio as 4; para 

Cícero, as 5).  

Ela deve ser breve para que se possa reter na memória mais facilmente, não 

deve ter supérfluos; clara, para que se compreenda sem muito esforço com uso de 

palavras apropriadas, de significados conhecidos e identificação dos feitos, pessoas, 

momentos, lugares e causas para que não seja interrompida; verossímil para que 

possa inspirar credibilidade – será verossímil se o fato estiver de acordo com a 

pessoa, o lugar, o momento, a causa e o modo.  

Aftônio deixou 41 exemplos em seu manual; dessas, 37 são mitológicas e 

apenas 4, baseadas na história e na biografia. 

Cícero inclui a narrativa deleitosa, comparando o discurso a um corpo 

humano – o deleite é comum à narração e às demais partes do discurso da mesma 

maneira que o sangue se espalha por todos os membros do corpo. 

Os componentes da narrativa são: quem, o quê, quando, onde, como e por 

quê? A amplificação da narrativa consta, portanto, de seis partes: a pessoa que 

atua, a coisa realizada, o momento em que ocorreu, o lugar onde aconteceu o fato, o 

modo em que foi realizado e a causa pela qual se realizou a ação. 

O exercício da narrativa41 faz-se do seguinte modo: ela pode ser comprimida, 

expandida, podemos alterar as terminações verbais, entrelaçar os acontecimentos, 

alterar a ordem dos assuntos, manter a mesma ordem e alterar a expressão de 

vários modos, adicionar um comentário, entrelaçar duas ou três narrações em uma 

declaração, refutar, confirmar. 

É possível começar do meio, voltar ao início e ir para o fim; começar do fim e 

ir para eventos que ocorreram no meio da narrativa e ir para o começo; começar 

com os acontecimentos do meio, ir para o fim e terminar com coisas que 

aconteceram primeiro; começar pelo fim, voltar ao início e concluir com o meio da 

narrativa; começar com os primeiros eventos, ir para os últimos e terminar com os 

acontecimentos do meio. Essas são sugestões de Téon (KENNEDY, 2003, p.35). 

Ele também sugere alterar a forma das declarações para perguntas, (demonstrando 

que se quer saber algo ou se tem dúvida), para comandos, expressão de um desejo, 

juramento de algo, para dirigir-se aos participantes, avançando suposições, usando 

diálogo; desse modo, pode-se produzir uma variedade de narrativas. Podemos 

                                                             
41

 Todas essas maneiras são exemplificadas por Téon na tradução de Kennedy (2003, p.34-42). 
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também reescrevê-las omitindo conjunções ou adicionando uma máxima a cada 

parte delas (antes ou depois). 

Exemplo de narrativa poética sobre Medeia (ANEXO B): 

 

Medeia, filha de Eetes, rei de Cólquida, cega pelas teias do amor, se 
prendeu com loucura a Jasão, que havia viajado à Cólquida para 
roubar o tosão de ouro com um grupo de jovens escolhidos por sua 
grande bravura. Depois de ter tido dois filhos com Jasão e ver que foi 
violada a palavra do matrimônio a ela, que foi repudiada e substituída 
por Creontes, se encheu de cólera, de modo que, um dia, a fim de 
vingar-se da injúria cometida contra ela pelo infiel Jasão, pegou uma 
faca e matou seus próprios filhos em um lugar solitário e desolado 
onde os abandonou (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.165-166, tradução 
nossa). 
 

 

3.3.3 Cria 

 

 “A cria é uma máxima em contexto” (JUNIOR, 2005, p.7). É uma relembrança 

de sentença digna de nota, ação ou combinação de sentença e ação, sempre 

atribuída a um sábio, herói, educador, ou outra pessoa célebre. 

 Esse nome foi dado ao exercício porque, mais do que todos os outros, ele é 

quase sempre útil (origina-se do termo grego chreiodes, que significa "útil") para 

muitas situações da vida (KENNEDY, 2003, p.15). 

Difere da máxima por quatro motivos: é atribuída a uma pessoa, enquanto a 

máxima, nem sempre é; algumas vezes, se torna particular e outras, universal, 

enquanto aquela é só universal; algumas vezes, é bem humorada e não útil para a 

vida, ou seja, não tem um ensinamento; a cria é referente a um dito ou a uma ação e 

a máxima refere-se apenas a um dito.  

A cria pode ser prática, ao descrever um feito de uma pessoa; verbal, quando 

a sua autoridade está presente nas palavras em declarações ou respostas; e mistas, 

contadas a partir de palavras e ações. 

Téon apresenta quatro espécies de crias que podem ser: 

a) resposta a uma pergunta (basta um sim ou não como resposta) ; 

b) resposta a um inquérito (resposta completa a uma pergunta); 

c) apresentação de uma causa para resposta a uma pergunta – além de dar 

uma resposta, incluem alguma causa ou conselho ou algo do tipo; 
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d) apocrítica – não é resposta a uma pergunta e nem a um inquérito, mas a 

uma declaração feita. 

No exercício, podem-se propor várias atividades: acrescentar comentário, 

contradizer, expandir (recontando com palavras diferentes) e refutar (se forem 

pleonásticas, não claras, deficientes, impossíveis, inacreditáveis, falsas, inúteis, 

vergonhosas, não práticas). 

Esses exercícios eram adotados da escola primária até a terceira fase da 

educação. Hock & O’Neil (2002, p. ix)  apresentam, no prefácio do livro The Chreia 

and Ancient Rhetoric: classroom exercises, os 45 exercícios exemplificados no livro 

e declaram que 12 eram aplicados nas escolas primárias para ensinar os alunos a 

escrever as letras corretamente e depois ler as palavras que essas letras formavam; 

5 eram aplicados, no estágio secundário de ensino, para alunos mais avançados 

aprenderem a escrever as formas corretas e finais das palavras nas sentenças 

latinas e gregas; e 18, para estudantes de retórica que aprendiam argumentação e 

técnicas estilísticas elaborando textos em oito parágrafos dissertativos.  

        O professor oferecia ao aluno, por exemplo, a seguinte situação: “Quando 

Diógenes viu um jovem rapaz se comportando mal, ele atacou o tutor do garoto” 

(FLEMING, 2003, p. 111). O aluno devia amplificar essa ação por meio de oito 

tópicos: primeiro, escrevia um elogio à pessoa envolvida (no caso, Diógenes); 

depois, parafraseava a ação; defendia o ato (com provas que mostrassem a causa 

da ação); refutava o seu oposto (com provas pelo contraste); sustentava seu 

posicionamento por analogia (provas por ilustração); por exemplos ou máximas;por 

testemunho (com a citação de uma autoridade);e, finalmente, exortava seus leitores 

e ouvintes para imitar a pessoa envolvida (epílogo).  

Gibson apresenta um exemplo de uma cria elaborada por Libânio (ANEXO C):  

 
Diógenes, vendo uma criança com mau comportamento, ataca o seu 
pedagogo, acrescentando “Por que você ensina tais coisas?” 
Breve Elogio 
Todo filósofo parece-me ser honrado e divino e as pessoas que não 
admiram aqueles que vivem para isso parece, talvez, que queiram 
desprezar todos os deuses; deve-se supor que os filósofos são tão 
superiores ao resto da humanidade como os humanos são para os 
animais selvagens. Além disso, os que escolhem esse modo de vida, 
para mim, devem ser admirados, especialmente Diógenes e o 
caminho que ele percorreu. Porque ele deixou para os outros a 
investigação das medidas do céu e da terra e os caminhos do sol e 
da lua, e ele próprio perseguiu a virtude, que acreditava beneficiar 
especialmente a vida. Desprezou a saúde, dominou seus prazeres, 
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submeteu seu corpo a trabalho árduo e acreditou que a felicidade do 
poderoso era a infelicidade. Considerando todos os homens como 
seus parentes, cuidou de todos, e, no geral, se tornou como foi 
Hércules, andando com aquele seu famoso cajado para fazer de 
qualquer um que encontrasse um homem melhor.     
Paráfrase 
E quão grande coisa realizou também. Havia um pedagogo (tutor) 
acompanhando um menino, mas o menino não estava apresentando 
uma conduta apropriada, e Diógenes achou que o que estava sendo 
feito exigia uma correção. O que, então, ele faz? Deixando o jovem 
de lado, ele aborda o responsável por ele, golpeia suas costas e 
acrescenta aos golpes a afirmação de que ele não deveria ser aquele 
tipo de professor. 
Causa 
Primeiro, então, eu elogio o homem por duas razões: ele não hesitou 
em usar suas mãos para fazer alguém perceber o real e ele tinha 
razão em fazer o que fez. Porque ele pensou ser apropriado agir 
para educar aqueles que estavam fazendo um grande mal e não ficar 
em silêncio e bater nas costas foi um ato que revela para a vítima 
porque ele sofreu isso; porque se Diógenes tivesse ficado em 
silêncio em vez de bater nele, nada poderia evitar que o pedagogo 
permanecesse ignorante do erro que estava cometendo e, por causa 
dessa ignorância, não melhoraria de modo algum. Além disso, 
consideramos a punição do pedagogo pelos erros do jovem uma 
característica de indivíduos inteligentes. Devemos considerar isso 
porque os pais contratam-nos para supervisionar os seus filhos. É 
desejo deles gastar dinheiro em vão, desperdiçar sua riqueza? 
Ninguém é tão estúpido. Mas qual é objetivo que eles querem 
alcançar? Eles sabem que os jovens têm uma tendência natural para 
os erros, que eles sempre têm uma opinião diferente da que é 
melhor, e que eles evitam as atitudes pelas quais podem obter a 
felicidade para perseguir aquelas pelas quais eles podem se tornar 
completamente miseráveis. E então, a fim de que o jovem esteja apto 
a aprender com os mais velhos a que ele deve se dedicar e do que 
deve abster-se, por essa razão, os pais procuram os melhores 
pedagogos, considerando que o julgamento de um homem é ponto 
de referência para as ações de seus filhos. E há prova disso: porque 
todos os homens julgam o caráter de um jovem pelo caráter de seu 
pedagogo. E se esse for um homem bom, eles esperam os melhores 
resultados de seu aluno; mas se não for assim, eles têm as piores 
expectativas sobre o jovem também. Além disso, é o trabalho do pai 
prover o dinheiro, mas é o trabalho do pedagogo pensar por todo o 
resto, sem exceção; por essa razão é que bater, torturar e tudo o que 
for feito pelos mestres em seus escravos também deve ser permitido 
fazer a aqueles que supervisionam os seus filhos, para que dessa 
forma não possam existir desculpas mais tarde. 
O que, então, estou dizendo? Ou melhor, o que Diógenes está 
dizendo? “Se o garoto desejar beber sem moderação, não esmoreça, 
meu bom senhor. E interrompa qualquer sonho dele que seja 
inapropriado. E quando ele sucumbir à indolência, desperte-o, 
repreenda-o e monitore suas expressões faciais, seu comportamento 
e fala, para que ele não se volte para o pior. E tente primeiro 
admoestá-lo, mas se ele resistir, puna-o e mostre-se duro na conduta 
própria em vez de sofrer punição por causa de seu tratamento 
humano. O cinto está disponíve para que bata nele muitas vezes nas 
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costas. Deixe o seu objeto tornar-se um objeto de medo. Mas se o 
garoto não sentir medo de você, então você deve ter medo de mim.” 
Dever-se-ia considerar essas como as palavras de Diógenes para a 
pergunta “Por que você ensinar a ele tais coisas?” ele absorveu 
todas as coisas. Bem, então, vamos refletir sobre isso mais à frente. 
Estava o pedagogo continuamente com o menino, ou não? Porque 
se ele sempre estivesse longe, ele estaria desnorteando o jovem. 
Mas se ele sempre estivesse por perto, ele ficaria satisfeito ou não 
com os seus erros? Porque se o jovem agia de modo ruim com o 
consentimento do pedagogo, quem poderia ser mais perverso do que 
esse homem? Mas se agisse sem o seu consentimento, em que ele 
falhou que não preveniu essa ação? O jovem certamente não 
levantaria as mãos contra ele, pois sabia que era obrigado a 
obedecê-lo e não encarar diretamente seu pedagogo. 
Contraposição 
Mas se Diógenes fizesse com o jovem o que ele fez com o 
pedagogo, nós não esperaríamos o jovem dizer: “Ó, sábio Diógenes, 
eu sempre assumi que qualquer coisa que meu mestre me permitir 
fazer é bom. E agora você considera isso como uma má conduta; 
mas eu, como educação. Eu considero como evidência o fato de que 
nem mesmo o pedagogo me afasta disso?". Se ele tivesse escutado 
isso, ele não teria concordado que fez julgamento errado em relação 
às pancadas. Além disso, ele não fez e nem ouviu tal coisa. Já que é 
apropriado em qualquer circunstância examinar os princípios e as 
bases das ações e atribuir tudo que decorre delas – porque o que 
fornece o ponto inicial também traz com ele a razão para o que se 
segue, e enquanto a ocorrência atual de mau comportamento for 
originado com a criança, isso foi possível pela negligência do 
pedagogo. Diógenes certamente não investigou o assunto fora do 
contexto, mas, em vez disso, considerou quem deu a base para a 
ação, e enquanto ele perdoou aquele que praticou-a, ele odiou o que 
deu a ele a oportunidade. Porque se ele não tivesse permitido, nada 
disso teria sido feito; Diógenes acreditou que esse homem deveria 
pagar a penalidade pelo que foi feito; porque, na verdade, seria um 
verdadeiro absurdo se o homem que colhe a glória quando algo bom 
é feito pelo jovem, não assuma a responsabilidade quando se 
comporta de outro modo. Eu sempre observei que quando um jovem 
se lembra bem de suas lições, o pedagogo fica orgulhoso disso; e 
quando exibe uma inteligência muito aguçada, o pedagogo é afetado 
por um especial ar grave e solene; e quando exibe autocontrole, o 
pedagogo, se alguém falha por elogiá-lo, reivindica que ele está 
sendo mal tratado. Além disso, quando os pais percebem que a 
educação da criança está progredindo tão bem como possível em 
termos de sua fala e seu caráter, eles podem mostrar significante 
admiração pela criança por isso; mas eles se inclinam para aquele 
que a supervisiona e é responsável por trazê-la a esse ponto; eles 
aplaudem-no, elogiam-no, oferecem dinheiro – e ele espera ainda 
recompensas até maiores naquele momento. 
Há, então, uma mensagem aqui simples e justa: “Ninguém irá 
admirar o jovem por suas boas qualidades; além disso, ninguém irá 
puni-lo pelo oposto. O pedagogo irá receber a admiração pelas 
qualidades do menino e, portanto, também a punição por seus erros.” 
Por outro lado, os pedagogos estarão se beneficiando mais 
injustamente se receberem presentes pelo aluno e não pagar 
nenhuma penalidade por seus erros. Mas isso não é certo. Em vez 
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disso, é razoável que dividam tanto as honras quanto as punições se 
algum erro for cometido. E desde que estejam devotando-se à 
perseguição da honra, não surtirá nenhuma raiva pelas pancadas. 
Comparação  
Nós encontraremos esse princípio de justiça preservado em qualquer 
lugar. Se o coro cometeu um erro cantando, a audiência culpa o 
treinador porque é evidente que, se ele tivesse mostrado aos 
membros do coro o melhor modo de cantar, cada um deles teria 
seguido. Quando um boi ataca com seus chifres, nós culpamos o 
rebanho ou o touro? E quando um potro selvagem faz isso, nós 
atribuímos a culpa disso a ele ou a seu cavaleiro? E um proprietário 
de navio deve prestar atenção à excelência de seus marinheiros 
porque ele terá a responsabilidade total por qualquer erro que 
cometerem; porque quaisquer reclamações contra os seus 
subordinados são dirigidas ao capitão do exército - por causa dos 
assentimentos de seu comando estabelecem-se os limites do que 
aos soldados é permitido fazer - então também todos poderiam 
justamente atribuir a culpa dos erros dos jovens ao comando de seus 
pedagogos. 
Exemplo 
O que eu estou dizendo poderia ser mais inteligível se considerarmos 
as maiores das cidades gregas - Atenas e Esparta. Os atenienses, 
quando aqueles que caíram em Arginusae não se recuperaram, 
levaram os generais à morte, mas não culparam o resto. E mesmo 
que todos tivessem sido negligentes sobre o enterro dos mortos 
sabendo que essa negligência tinha se originado com os generais, os 
Atenienses acusavam e julgavam apenas os generais. E os 
espartanos, em honra dirigida a Themistocles, claramente 
estabeleceram (determinaram) que tudo que se sucede origina-se 
com aqueles que forneceram causas; depois das ações nobres e 
memoráveis que eles apresentavam contra os bárbaros, 
Themistocles veio para Esparta e eles o coroaram, considerando sua 
inteligência como a origem da batalha naval de Salamis. 
Breve Epílogo 
Portanto, Diógenes entendeu corretamente quem merecia as 
pancadas, e aqueles que são sábios devem elogiá-lo e imitá-lo com 
suas ações (GIBSON, 2008, p. 55-64, tradução nossa). 

 

Um outro exemplo (ANEXO D) é um resumo apresentado por Fleming feito 

por Bonner42 de uma cria de 15 páginas do século IV d.C. escrita por Libânio e que 

ilustra muito bem esse tipo de exercício: 

 
Isócrates disse “a raiz da aprendizagem é amarga, mas doces são 
seus frutos”. 
a) Isócrates disse muitas coisas sábias, mas nada mais sábio do que 
isso. 
b) Isócrates quis dizer que os estágios iniciais da aprendizagem são 
cheios de problemas, mas os resultados mais tarde valerão muito a 
pena. 

                                                             
42

 Bonner, S.F. Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny. London: 
Methuen, 1997. 
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c) Há uma enorme quantidade de julgamentos e tribulações vividos 
pelos estudantes: os desmandos de professores tiranos, reprovação, 
abusos, ameaças e golpes se um rapaz fizer coisas erradas, e a 
perspectiva de algo mais difícil se ele faz coisas corretas; a pressão 
perturbadora da pedagogia polivalente, sempre mantendo a pressão 
sobre o menino e fazendo-o trabalhar arduamente; a irracionalidade 
dos pais, sempre ansiosos para testar o seu progresso; nada além 
de trabalho, trabalho, desde manhã cedo até tarde da noite. 
d) Mas, as recompensas, ah!, as recompensas... - ser respeitado por 
ser um homem educado, ser introduzido ao tribunal e à assembleia 
para ser ouvido pelas pessoas com atenção, para representar 
alguém da cidade como  um embaixador, para ganhar fama como 
advogado, e talvez até, na idade mais velha, ser publicamente 
honrado com uma estátua! 
e) Aqueles que têm um início de vida fácil nunca chegam a lugar 
algum - o fazendeiro, por exemplo, e o mercador em seu navio 
tiveram uma vida inicial difícil, mas agora vivem para suas 
recompensas. 
f) Que exemplo melhor do que o próprio Demóstenes? 
g) Hesíodo não disse que os deuses trouxeram suor para o percurso 
da virtude, e que, mesmo que a estrada seja longa, íngreme e áspera 
no começo, era agradável e fácil quando se atingia o topo? 
h) Deve-se estimular os estudantes e encorajá-los a pensar e compor 
(BONNER, 1977, p 259-60 apud FLEMING, 2003, p.112, tradução 
nossa). 
 

 

3.3.4 Máximas 

 

Máximas ou provérbios são sentenças medulosas, universais que, 

geralmente, recomendam alguém a seguir ou desistir de uma atitude ou ato 

particular. 

 Podem ser classificadas como verdadeiras, plausíveis, simples, compostas e 

hiperbólicas. Diferem das crias porque são sentenças isoladas sem referência a um 

contexto ou autor; são sempre universais (as crias são particulares), sempre 

moralmente úteis. 

A máxima é um texto que, com um número reduzido de palavras, ilustra o que 

ocorre na vida. Segundo Quintiliano (livro VIII, cap.V) há diferentes tipos: umas 

convidam a fazer algo, outras desaconselham a fazer, outras contêm uma 

declaração do tipo geral. 

O exercício com máximas era semelhante ao de cria; seguiam os mesmos 

passos: 

1- Louvor da máxima (do conteúdo e do autor). 

2- Exposição – breve explicação de seu significado. 
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3- Causa – o que gerou a máxima. 

4- Contraposição. 

5- Semelhança, comparação. 

6- Exemplo. 

7- Testemunho de autoridades. 

8- Epílogo breve propondo ao leitor a seguir o conselho dado pela máxima. 

 Elas também podem ser confirmadas ou refutadas, segundo Téon. Libânio dá 

vários exemplos desse exercício que foram traduzidos por Gibson (2008, p.87-105). 

 Hermógenes classifica as máximas em verdadeiras, plausíveis, simples, 

compostas e hiperbólicas. Exemplos: verdadeira — “Não é possível para ninguém 

viver a vida sem alguma dor (Menandro); plausível — “Eu nunca perguntei quem é 

um homem que gosta de más companhias, sabendo que ele é como aqueles com 

quem ele gosta de estar” (Eurípides); simples — “Riqueza pode até tornar homens 

benevolentes” (Menandro); composta — “Muitos não são bons, que haja um senhor!” 

(Ilíada 2.204);  hiperbólica — “A Terra não suporta nada mais fraterno do que o 

homem” (Odisseia 18-130). (KENNEDY, 2003, p.78). 

Um exemplo desse exercício (ANEXO E) : 

 
Máxima Protréptica 
“Aquele que foge da pobreza, Cyrnus, deve lançar-se ao imenso mar 
pelos penhascos íngremes” (Theognis, 175). 
Elogio 
Apresentando conselhos (parainesis) em vez de mitos, Theognis 

evitou que sua poesia fosse atacada. Mesmo percebendo que 
(outros) poetas se preocupavam muito em narrar histórias 
mitológicas, ele colecionou em versos recomendações sobre o modo 
correto de vida evitando mitos, mas, ao mesmo tempo, preservando 
o encanto dos versos ao introduzir os benefícios dos conselhos. E 
deve-se elogiar Theognis por muitas coisas, mas especialmente por 
suas observações sábias sobre a pobreza. 
Paráfrase  
E o que ele diz? Deixe alguém que vive com a pobreza ficar contente 
por cair (de um penhasco), porque é melhor acabar com a própria 
vida do que fazer do sol uma testemunha da vergonha. 
Causa  
Porque aqueles que vivem na pobreza, primeiramente, quando são 
crianças, não praticam a moralidade e quando se tornam adultos 
farão as mesmas coisas censuráveis: indo para uma embaixada, eles 
irão trair o seu país por dinheiro; na assembleia, falarão em troca de 
prata e quando forem chamados para serem jurados darão o seu 
voto por um suborno. 
Contrário  
Não são assim os que vivem livres da pobreza: quando crianças, 
praticarão as ações mais nobres e, quando tornarem-se adultos, 
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farão tudo de forma esplêndida, patrocinando os coros nos festivais e 
pagando tributação em época de guerra. 
Comparação  
Da mesma forma que aqueles que são presos por terríveis laços são 
impedidos de agir, aqueles que vivem na pobreza são limitados de 
liberdade de discurso. 
Exemplo  
Consideremos Irus, que nasceu como um cidadão de Ítaca, mas não 
dividiu a mesma segurança com os outros cidadãos; antes, sua falta 
de meios era tão grande que seu nome foi mudado por causa da 
pobreza; chamado originalmente de Arnaius, seu nome foi mudado 
para Irus, resultando o seu sobrenome por atuar como um servo. 
Mas, qual é a necessidade de citarmos Irus? Quando Odisseu, 
governador de Ítaca, simulou pobreza em seu retorno à terra natal, 
ele participou dos males da pobreza, teve objetos lançados sobre ele 
na sua própria casa e foi maltratado por suas servas. Assim é a 
pobreza, e é difícil ser suportada mesmo quando é apenas aparente. 
Testemunho  
Portanto, eu tenho que admirar Eurípedes que disse que é muito 
ruim passar fome, e que é impossível para a nobreza combater a 
pobreza. 
Epílogo  
Então, como é possível não admirar Theognis quando ele disse 
tantas coisas sábias sobre a pobreza? (KENNEDY, 2003, p.100-101, 
tradução nossa).  
 
 

3.3.5 Refutação 

 

Os exercícios de refutação, confirmação e lugar-comum são muito eficientes 

para o treinamento do posicionamento crítico dos alunos, já que, nos dois primeiros, 

há a busca da verdade ou da falsidade de uma afirmação, de um ponto de vista, 

confirmando-se ou negando-se a sua verdade ou probabilidade; e, no terceiro, tenta-

se amplificar uma opinião geralmente aceita e aspectos positivos e negativos 

existentes em determinada situação. 

Compreende o exercício da tese que será realizado em uma etapa mais 

avançada da sequência; o aluno pratica como se argumenta em relação a 

posicionamentos diferentes sobre o mesmo tema e é convidado a refutar uma 

mesma questão. São ideais para a elaboração futura dos textos dissertativos-

argumentativos, pois, por meio deles, o estudante aprende a identificar pontos 

positivos e negativos, a analisar e produzir opiniões divergentes sobre um mesmo 

tema; competências fundamentais para a habilidade argumentativa que deverá ser 

desenvolvida até o fim do Ensino Médio. 
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Chamada também de reprovação, repreensão, a refutação consiste em 

rebater algum assunto proposto. Os exercícios são um ataque ao ponto de vista 

contrário, contestando a verdade ou probabilidade de uma ação ou declaração. 

Só deve ocorrer refutação se houver espaço para o debate e não há 

probabilidade de refutar o que é verdadeiro como a proposição de que “os homens 

estão submetidos à morte” e nem o que é falso como “os cães articulam palavras 

humanas”, por exemplo. Esse exercício não está incluído no manual de Téon; no de 

Hermógenes, está com a confirmação; e em Aftônio, separado da confirmação. 

Após a censura inicial ao contador de um mito ou lenda, por exemplo, o aluno 

deveria fazer resumo da estória e contestá-la por ser obscura, inverossímil, 

impossível, ilógica, inadequada, inútil. Algumas características desses aspectos que 

podem ser refutados: improbabilidade — propriedade de algo que possivelmente 

não irá ocorrer ou não seja verdadeiro, mas há uma chance para que ocorra ou que 

seja verdade; inverossimilhança — característica de algo que não tem chance 

alguma de acontecer ou de ser verdadeiro, incompatível com as circunstâncias de 

pessoa, lugar, tempo e causa; obscuridade — partes de textos podem parecer sem 

clareza por vários motivos: o leitor não prestou atenção cuidadosamente, o autor 

decidiu não fazer uma explicação completa ou não desenvolveu o enredo e a 

caracterização dos personagens suficientemente e deixou para o leitor a tarefa de 

adivinhar isso; inapropriação, inadequação — é impróprio o que não se adequa à 

condição e dignidade de uma pessoa, às leis e costumes de uma cidade, o que 

produz desonra; impossibilidade — o impossível se opõe à natureza e não pode ser 

produzido com as forças do corpo, do dinheiro, do talento; inutilidade — é inútil 

aquilo que não produz dignidade ou honra. 

Deve-se organizar a refutação seguindo os seguintes tópicos: 

1- Exórdio repreendedor — repreensão ao que foi afirmado, atacando 

costumes, talento, educação, linhagem e até defeitos do corpo da pessoa que 

declarou algo. 

2- Exposição — análise da forma de pensar e intenção – porque a pessoa 

opina deste modo. 

3- A partir da obscuridade. 

4- A partir da inverossimilhança. 

5- A partir da impossibilidade. 

6- A partir da incoerência. 
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7- A partir da inadequação. 

8- A partir da inutilidade. 

9- Epílogo. 

Esses tópicos devem ser dispostos de modo que a força da refutação vá 

crescendo sempre de forma gradual, mostrando primeiro que o que se refuta não 

ocorreu, que não é verossímil e, finalmente, que não pôde acontecer (CUSTÓDIO, 

2003, p.171). 

 

3.3.6 Confirmação 

 

Confirmação é a demonstração da coisa proposta.; deve-se confirmar o que 

tem uma interpretação duvidosa e pode tomar lados opostos. Esse exercício 

consiste em tentar provar um ponto de vista, confirmando sua verdade ou 

probabilidade. Deve-se confirmar não o que é totalmente verdadeiro e nem o que é 

totalmente inverossímil, mas, o que tem uma interpretação duvidosa e pode gerar 

opiniões divergentes. 

A confirmação segue os mesmos passos da refutação, só que para elogiar. 

Então, a fim de confirmar algo, o aluno deveria elogiar o contador da estória ou fazer 

um resumo do que foi declarado, ou seja, uma breve exposição, e confirmar por ser 

claro, verossímil, possível, coerente, adequado, útil e fazer um epílogo. 

Exemplos de Refutação e Confirmação a partir da mesma proposta43 

apresentados por Perez Custodio em Alfonso de Torres. Ejercicios de Retórica, 

edição crítica em que há uma tradução dos exercícios em latim propostos por 

Alfonso de Torres no ano de 1569 em sua obra Rhetoricae Exercitationes: 

a) Refutação (ANEXO F):  

 

Que é vã e inacreditável o que os poetas falam sobre Orfeu. 
Exórdio 
Naqueles tempos antigos, os poetas inventaram muitas coisas que 
merecem ser evitadas nas conversas cotidianas de todo o mundo, e 
cada um deveria cuspir e vomitar o veneno da repreensão neles, pois 
parece que as elaboraram não para que fossem úteis ou para que 
servissem para corrigir a natureza corrupta e viciosa, mas, ao 
contrário, só para o prazer dos ouvidos e para provocar gratas 
impressões aos sentidos. Penso que esse gênero engloba o que 

                                                             
43

 Exemplo parecido é encontrado em Hermógenes. 
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falaram sobre Orfeu e que foi legado à posteridade nas narrativas 
fictícias de seus escritos. 
Exposição 
Orfeu, dizem, foi filho da musa Calíope com Apolo. Quando Mercúrio 
lhe entregou a lira que acabara de inventar, ele tirou tanto som dela 
que com o ritmo das cordas e a doçura de seu delicadíssimo canto 
podia deter o curso mais veloz dos rios, domesticar feras e bestas 
descomunais com versos sedutores e arrancar os bosques do lugar 
onde se encontravam e as raízes de onde nasceram. Mas, um dia, 
quando passeava com as dríades pela beira do Hebro, a ninfa 
Eurídice – com quem ele tinha um fortíssimo vínculo de matrimônio– 
pisou em uma serpente que estava escondida no mato que 
enroscou-se nela e a matou com picadas venenosas. Assim Orfeu, 
deprimido como estava pela enorme desgraça e pela ferida tão grave 
e incurável que havia recebido, desceu ao inferno, onde começou a 
cantar de forma tão doce que trouxe às sombras um infinito prazer, 
fazendo com que se esquecessem dos severos castigos que os seus 
senhores – de crueldade sem limite – lhes impugnavam; e, ao final, 
rogou que lhe devolvessem a sua queridíssima Eurídice, por quem 
estava perdidamente apaixonado. 
A partir da obscuridade: 
Como essa ficção é muito obscura, e encontra-se envolta por 
grandes e profundas trevas, ninguém, por muito que se agrade com 
todo o potencial de sua eloquência, que esteja em seu são juízo, e 
que tenha excelente inteligência, conseguiria aceitá-la. A verdade é 
que é um assunto tão amarrado por todas as partes,que é impossível 
tornar-se claro com qualquer procedimento de arte oratória; e é tão 
difícil de entender que dá a impressão de que não poderia ser 
compreendido nem sequer pelos homens que gozam de um talento 
grande e extraordinário. 
A partir da inverossimilhança: 
Quem poderia crer que a lira de Orfeu tinha tanto poder para deter 
espumosos redemoinhos de água, arrancar árvores das raízes, 
dominar a ferocidade das bestas descomunais e aplacar e abrandar 
aqueles ânimos duros e inexoráveis dos seres infernais? Sobretudo, 
porque a natureza não lhes deu o dom de poder perceber 
musicalidade das canções, nem a harmonia dos instrumentos, nem 
comover-se com as vozes lastimosas e os lamentos dos mortais. 
A partir da impossibilidade: 
Com certeza, de modo algum, pode-se crer que as árvores e os rios, 
aos que a natureza privou da faculdade de ouvir, saltaram 
estupefatas por causa da música de Orfeu. E que os animais mudos 
tivessem ouvido, pois por causa das voltas e curvas de suas orelhas 
têm obstruídos e tamponados para perceber sons desse aspecto. E 
como ocorre o fato de Orfeu ter saído, uma vez que alguém que se 
precipita aos infernos não pode sair dele, e de que não há quantia 
em dinheiro que possa libertá-lo dos torturadores e carrascos cruéis 
e sem piedade? 
A partir da incoerência: 
Admitamos que Orfeu tenha sido um célebre músico e que aquele 
quem inventou a lira lhe ensinou a tocar a flauta. Mas, como pode ser 
coerente que as coisas surdas pudessem perceber aquele suave 
canto? Porque as orelhas foram colocadas na parte superior 
exatamente para receberem o som, que, por sua própria natureza, 



117 
 

sobe e porque não se pode captar com o olfato, o tato, o paladar, a 
visão, somente com a audição. 
A partir da inconveniência: 
Que há mais inconveniente do que o fato de que Orfeu, destruído e 
lamentando-se em um mar de lágrimas, suspiros e gemidos pela 
morte de Eurídice, cantara com harmonia melodias tão doces? O que 
se enquadra menos com a própria natureza das coisas o fato de que 
as bestas mais truculentas passaram de estado de raiva e ferocidade 
natural de sua espécie, e, perdendo o seu furor inato, curvassem os 
seus pescoços às mãos de Orfeu? 
A partir da inutilidade: 
Posto que são meros devaneios, semelhantes a desvarios de 
videntes, e carecem de utilidade para aumentar a inteligência dos 
homens, não me entra na cabeça com que finalidade se contaram 
estas coisas nos livros e escritos dos antigos, a não ser que se 
considere como inúteis e mentirosos os inventores de tais estórias. 
Epílogo 
Porém, vou acabar já, para não dar a impressão de usar mais 
palavras desnecessárias sobre um assunto tão claro e comprovado 
por todos, especialmente porque todos os meninos das escolas 
elementares sabem que é invenção e mentira tudo o que se conta 
sobre Orfeu nas fábulas dos poetas. (PEREZ CUSTODIO, 2003, 
p.175-181, tradução nossa). 

 

b) Confirmação (ANEXO G):  

 

Confirmação que é verdade o que os poetas contaram sobre Orfeu. 
Exórdio a partir de louvor ao que foi dito. 
A mim me parece que aquele que desacredita dos textos dos poetas 
merecem certamente que os demais os alvejem com reprovações 
por atacar uma classe de homens a quem se deve respeito, pois 
possuídos por um furor e momentos divinos têm composto brilhantes 
poemas nos quais se encerram os mistérios da natureza e do 
comportamento humano. E entre outros que têm merecido o louvor 
por seus textos ficcionais, devemos começar citando, com os 
maiores elogios, aquele que inventou a história sobre Orfeu que foi 
passada para a posteridade. 
Exposição 
Ao perder Eurídice, que era uma esposa adorável e a chave de sua 
vida, Orfeu, digo, o músico de Trácia, consolava a sua viuvez e 
saudade com a lira, tocava-a com tanta doçura que a harmonia das 
cordas acalmava as feras cruéis e horríveis e transformava sua 
violência natural em mansidão, desacelerava as torrentes de água 
mais velozes, arrancava as árvores de suas raízes e, por fim, 
abrandava o reino sinistro, cruel e malvado dos infernos. 
A partir da clareza: 
Orfeu representa aqui a imagem viva e expressa do varão eloquente: 
haverá alguém tão estúpido, com tão pouca cultura e com tal 
ignorância que não veja claramente que tudo isso podia fazer os 
homens que contam com o recurso da eloquência? Assim é: quando 
os homens na antiguidade viviam andando pelos campos de um lado 
para o outro como animais, ferindo e matando uns aos outros, estes 
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lhes convenceram com palavras doces e tranquilizadoras e lhes 
reuniram em um só lugar; de ferozes e selvagens, fizeram com que 
ficassem pacíficos e mansos, contiveram aqueles que se entregavam 
aos mais baixos prazeres e, finalmente, com a força da eloquência 
dominaram seus ânimos inflexíveis, que lhes imprimiam a violência e 
a crueldade. 
A partir da possibilidade: 
Sem dúvida, nada que você pensa poderá negar que os oradores 
foram capazes de fazer tudo isso, e que o poder da eloquência é tal 
que, uma só pessoa, o filósofo Hegesías de Cirene, foi capaz de 
reproduzir com palavras todas as desgraças da vida humana, suas 
misérias e calamidades, de modo que, ao introduzir essa imagem 
penosa e miserável no coração de seus ouvintes, produziu em 
muitos o desejo de suicidar-se, a ponto de o rei Ptolomeu proibi-lo de 
falar mais desse tema. 
E que dirá de Marco Antônio, que conteve com a doçura de seu 
discurso os punhais de Mario e Cina, sedentos de sangue, de modo 
que os soldados, a quem uns generais sem piedade haviam 
mandado matar, caíram boquiabertos diante de suas palavras e 
puseram de lado, sem manchas, suas espadas, já empunhadas e 
postas em seu pescoço? 
Mas sem a eloquência não se pode conseguir isto, que parece ser 
muito mais importante e digno de admiração; não foi mais fácil reunir 
no interior de uma só muralha os homens que andavam dispersos, e 
transformar sua vida feroz e selvagem em outra humana e civilizada; 
e, uma vez construídas as cidades, dotar-lhes de leis, sistema 
jurídico e direitos? 
A partir da coerência 
E que dizer que todos esses testemunhos correspondem sem 
discrepância ao fato de que temos o poder de persuadir todo o resto 
dos homens sobre o que é útil e honesto, já que o que nos diferencia 
radicalmente dos animais é que nos comunicamos pela fala e que, 
ao falar, podemos expressar o que pensamos valendo-nos da 
linguagem? Nada é, pois, mais eficaz para mudar a vontade humana; 
nada mais gratificante do que conhecer e ouvir o discurso adornado 
e bem polido com sentenças de grande sabedoria e palavras de 
peso. 
A partir da adequação 
Os poetas não podiam ter inventado nada que melhor se adeque aos 
que dominam a eloquência do que o que é capaz de afastar os 
homens dos vícios com um discurso agradável, já que são brilhantes 
artífices e arquitetos da palavra, e fomentá-los em direção à paz, à 
concórdia, à observância das leis e das normas da sociedade com as 
recomendações e conselhos mais convenientes. 
A partir da utilidade 
Ainda que a presente ficção não seja muito bem tramada, é, pelo 
menos, bastante bem feita para que todos entendam que na 
eloquência e no discurso artístico reside boa parte da força que 
permite brotar as emoções e amoldar as vontades apenas pelos 
nossos discernimento e capricho. 
Epílogo 
Portanto, devemos elogiar esses poetas que foram os primeiros a 
imaginar que Orfeu havia domesticado as feras com a harmonia de 
sua lira. (PEREZ CUSTODIO, 2003, p. 191-197, tradução nossa). 
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3.3.7 Lugar-comum 

 

Lugar-comum é um exercício de amplificação sobre alguma opinião 

geralmente aceita, sobre hipotéticas situações de caráter geral e não sobre fatos de 

uma situação concreta. É chamado assim porque trata de temas gerais, comuns a 

várias pessoas. Por exemplo, se falarmos sobre um ladrão do templo, o que 

falarmos sobre ele se aplicará a qualquer ladrão de banco. 

Os alunos eram convidados a amplificar aspectos positivos e negativos 

existentes em algo ou em uma pessoa. É um exercício que discorre longamente 

sobre uma virtude ou vício, empregando assunto de domínio pessoal à aplicação 

geral. Caso fosse feito um elogio a um homem justo, por exemplo, nesse exercício, o 

estudante deveria explicar que é importante e digna a virtude como a justiça,.  

Os temas comuns desses exercícios eram: assassinato, traição, tirania, 

tiranicídio, envenenamento físico, tiranicídio feminino, roubo de padres, adultério, 

roubo de tumbas, de templos. Propunham aos estudantes atacar um reconhecido 

criminoso, como um adúltero, por exemplo; ou falar em defesa de um benfeitor 

reconhecido, como um herói de guerra ou um legislador. 

Passos a serem seguidos, com exemplos, sugeridos por Libânio (GIBSON, 

2008, p.141-193):    

1- Breve introdução, exórdio – generalização sobre o ato. 

2- Argumento de oposição ao ato. 

3- Exposição do ato, incluindo uma discussão. 

4- Vívida descrição do ato e uma avaliação de seus resultados. 

5- Argumento de comparação a outros atos, incluindo uma declaração sobre a 

natureza compreensiva do ato. 

6- Argumento de atos anteriores ao praticado. 

7- Crítica ao modo de pensar do sujeito.   

8- Rejeição de piedade, usando-se motivos escolhidos da legalidade, do justo, 

do possível, do apropriado, da honra e dos resultados. 

9- Fechamento com uma vívida descrição do ato e/ou uma breve exortação 

aos jurados. 

Um bom exemplo desse exercício pode ser este de Aftônio (ANEXO H): 
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CONTRA OS BAJULADORES 
Exórdio  
Quantos mortais já desde meninos se dispuseram a pecar com 
liberdade, de modo que suas vidas foram preenchidas de todos os 
crimes mais repugnantes, receberam as mais severas penas e 
tormentos! Sem dúvida, a ninguém se deve castigar com maior 
contundência do que aos bajuladores; por culpa de sua atitude 
malvada, os homens não podem reconhecer os próprios erros, mas 
ao contrário, andam às cegas em plena luz do dia e caem em erros 
que os fazem carregar a tremenda mancha da desonra e a má fama. 
A partir da contraposição  
Os deuses imortais não puseram nos homens nada mais benéfico do 
que a verdade, que é a mãe de todos os bens, mas essa é ofuscada 
e cega pela bajulação que, ao emanar do crime e do engano, é fonte 
e origem de todos as mentiras e simulações. 
A partir da exposição amplificadora  
Quem de toda a avalanche de todos os cidadãos indesejados, 
pergunto-lhes, pode ser mais pernicioso do que aquele que se infiltra 
tão bem dentro da vida dos outros, que lhes enche os miolos com 
elogios e lisonjas, para que não possam enxergar a verdade? 
Quem é mais daninho que aquele que se empenha em embelezar a 
feiura dos vícios com os nomes das mais belas virtudes? Quem mais 
ímpio, criminoso e sacrílego é do que aquele que, quando devasta os 
templos dos deuses, destrói a propriedade privada, mata as suas 
esposas e seus filhos bem amados e destrói os campos e as obras 
públicas, age dando a impressão de que tudo isso está a salvo 
graças a seu bem fazer e vigilância? 
A partir da comparação  
Os ladrões e assassinos são como muitos bajuladores, pois os 
primeiros armazenam a fortuna dos outros ou se encontram-se na 
miséria e mendicância  matam qualquer pessoa; todavia, os 
bajuladores, que não só se amoldam ao sentir e às vontades de 
outra pessoa, mas também que se dobram a seus rostos e a suas 
ordens, roubam o que é mais precioso de um homem, a saber, a 
razão e a prudência, e assassinam a inteligência, de onde 
resplandece com claridade a ideia e a imagem de Deus. 
A partir da intencionalidade  
Se o bajulador agiu mal contra a sua vontade, sua maldade poderia 
ter algum perdão, o pretexto; mas, posto que peca sabendo o que faz 
e atua para ganhar a confiança dos ricos com palavras brandas e 
lisonjeiras e, conforme se faz escravo de suas vontades e caprichos, 
perde a noção da bondade e honradez, seu despropósito não 
merece perdão, já que comete essa má ação por vontade própria e a 
ordem de estar de acordo em tudo com todos foi dada por si próprio. 
A partir da digressão conjectural  
Outros homens que cometeram faltas, geralmente, podem apagar 
com a inocência da vida passada a desonra de suas más ações no 
presente, pois frequentemente perdoamos os delitos do presente 
graças à fama de honradez do passado. Mas ao bajulador, ao que 
continua o costume de pecar e cometer todos os tipos de pecados e 
que aprendeu a lisonja desmedida graças a um prolongado 
servilismo, não há chance de cura, de sua redenção no futuro, pois o 
costume pode mais que a própria natureza e é mais eficaz quando se 
esbarra com todas as redes dos vícios. Por isso, o bajulador merece 
ser censurado e repreendido com contundência. 
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A partir da exclusão da misericórdia  
Quem, pergunto, se compadeceria dos bajuladores, sendo tal a 
perversão de sua natureza e a depravação de seu talento que 
recomendam os vícios e perseguem as virtudes, e se acomodam ao 
gosto e prazer dos ricos a ponto de dar-lhes razão em tudo o que 
digam, e não deixam de elogiar com admirável destreza e de 
comentar com divinos elogios o que saia de suas bocas, por mais 
vexatório, repugnante, frívolo ou afeminado que seja? Por 
conseguinte, que caiam todas as condenações aos bajuladores e 
que paguem aos deuses e aos homens todo o castigo devido, posto 
que não cessam de levar ao espírito dos mortais a perdição 
assegurada e a calamidade. 
A partir da legitimidade  
Posto que as leis tenham sido inventadas e pensadas para que se 
prescreva o que é correto e se deixe longe o que é mal, não há 
nenhuma prescrição legal mais importante do que privar um 
bajulador do contato com os cidadãos e deportá-lo para as ilhas mais 
distantes, já que perturba as leis com o absoluto engano de todas as 
coisas, arruína o estado e elogia os ricos para gozar dos desejados 
prazeres da carne fundamentados na aproximação de suas mesas. 
A partir da justiça  
Nada pode estar mais à altura da justiça e da equidade do que 
aquele que se deve castigar com mais severa repulsa, pois viola a 
justiça, afasta seu espírito do estado normal e, sob a capa de 
intenções amistosas e boas, se comporta como um inimigo infiltrado. 
A partir da utilidade  
Realmente seria de grande proveito ao Estado e de não pouco 
benefício a toda a comunidade que se eliminasse do nosso meio 
aqueles que desconhecem a verdadeira amizade e, ao 
transformarem tudo em elogios, têm a culpa de nos fazer acreditar 
que não se possa reconhecer nem distinguir o amigo verdadeiro do 
falso. 
A partir da possibilidade  
E não é possível que a vós, juízes, a dificuldade do caso os aparte 
da determinação de aplicar um castigo, posto que levais espadas tão 
reluzentes e os rodeia um grupo de ajudantes armados tão nutridos 
que podeis impor as mais severas penas a este tipo de gente e não 
existe nada tão audaz, nem tão forte, que possa resistir ao vosso 
empenho. 
A partir da honestidade  
Não vejo que outra coisa se espera dos juízes, pessoas de maior 
equidade e respeito, que fazem frente a tamanho furor e 
despropósitos com as reparações que têm mais à mão, e antepõem 
a utilidade pública ao seu enriquecimento particular, e que de maior 
grado abandonam todo o seu interesse pessoal para centrarem-se 
no que interessa ao resto.   
A partir do fim  
Pois, se os bajuladores pagarem o preço que merecem pela sua 
temeridade e sua natureza viciosa, o resultado será que todo o resto 
dos mortais, afastado desse mesmo tipo de vida, cultive a verdade e 
fuja do ócio, origem de todos os vícios, e busque o sustento com o 
suor de seu rosto e, quando disposto a viver bem e de forma 
respeitável, persiga com ódio capital esses vagabundos do trabalho e 
do trâmite dentre os demais (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.221-227, 
tradução nossa). 
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3.3.8 Encômio 

 

Encômio é fala ou discurso em louvor de alguém; não é um simples elogio, 

porque esse é curto; encômio é um louvor a ações particulares; é um discurso que 

amplifica as qualidades. O exercício propõe uma celebração de pessoas, 

abstrações, ocasiões, lugares, animais, plantas, atividades; é um discurso que 

amplia as qualidades que se encontram nesses elementos. 

Hermógenes diferencia o louvor de alguém e o lugar-comum em defesa de 

alguém e diz que a diferença reside na finalidade com que se faz: o louvor de um 

homem valente tem como objetivo lograr a recompensa a esse valor, enquanto que 

um lugar-comum sobre um homem valente é simplesmente uma composição que 

documenta esse valor (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.237). Ou seja, os exercícios de 

lugar-comum são feitos com o objetivo de o sujeito sobre o qual se fala receber um 

prêmio ou uma punição; enquanto que, com o encômio, há exibição de testemunho 

de virtudes do sujeito. 

No caso de elogiar a pessoa, o exercício começa com uma introdução 

seguida por elogio à origem do sujeito, incluindo pátria, naturalidade, ancestralidade, 

paternidade, circunstâncias milagrosas do nascimento; depois, dados de nutrição, 

criação e educação, que deveria ser dividida em hábitos, habilidades adquiridas, 

princípios de conduta; celebração das ações do sujeito, divididas em aquelas 

atribuídas à sua mente, seu corpo e outros fatores como sorte, poder, saúde, 

posses, servos, parentes e amigos (nessa parte, deve-se enfatizar a escolha moral 

do sujeito sobre posses que resultaram de oportunidades, eventualidades e mostrar 

como ações particulares resultam de virtudes particulares). Depois, deve-se celebrar 

a duração de sua vida, curta ou longa, e eventos que ocorreram depois de sua morte 

como jogos de funeral, revelações, crianças famosas geradas. A comparação deve 

ser feita logo em seguida, para demonstrar a superioridade do sujeito. O exercício 

termina com o epílogo (GIBSON, 2008, p.195-197). 

Nesse exercício, os erros do sujeito podem ser omitidos, disfarçados ou 

minimizados; mas, nunca defendidos. 

A coleção de Libânio também inclui encômio de animais, plantas e atividades. 

Os tópicos relacionados às pessoas deveriam ser adaptados para todos os outros 

tipos. No caso de animais, o aluno deveria elogiar o local no qual foram encontrados, 

os deuses para os quais eles foram dedicados, sua nutrição, suas mentes e corpos, 
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suas funções e utilidades e a duração de suas vidas. Para plantas, deveria substituir 

o tópico sobre mentes por quanto cuidado elas precisavam e enfatizar sua utilidade. 

Para atividades, elogiar seus inventores e praticantes, dando ênfase a mentes e 

corpos dos praticantes, substituindo “o treinamento envolvido neles” pelo tópico de 

nutrição e "suas utilidades e benefícios aos humanos" pelo tópico sobre os feitos 

(GIBSON, 2008, p.197). 

O encômio aos homens se distribui em três tempos: passado, presente e 

futuro e segue os tópicos: 

1- Proêmio — pode ser feito a partir de uma máxima, cria, apólogo, 

contraposição, narrativa. 

2- Pátria — fala-se do local do nascimento. 

3- Antepassados —  é feita a abordagem de toda a árvore genealógica da 

pessoa. 

4- Educação — é a maior parte do exercício na qual fala-se dos estudos, 

artes, leis, exercícios. 

5- Feitos — também é uma parte longa em que são abordados os bens do 

corpo, do espírito e da fortuna. 

6- Comparação — a outras pessoas, por exemplo. 

7- Epílogo — semelhante à petição, a um pedido,. 

Se for um encômio a uma universidade, por exemplo, como abordado em 

Perez Custódio (2003, p.279-280), os passos seriam: 

1- Proêmio — a partir da gratidão daquele que fala. 

2- Passado — a partir do primeiro fundador e seus mecenas. 

3- Presente — a partir da conveniência do momento e do lugar. 

4- Feitos — falar dos melhores professores e estudantes. 

5- Comparação — a outras universidades. 

6- Epílogo. 

A seguir, um exemplo de Aftônio (ANEXO I ): 

 

Um encômio à Sabedoria. 
Sabedoria é algo afortunado que se adquire, mas impossível elogiá-
la adequadamente; muita felicidade é associada a ela que é 
reconhecida como uma propriedade comum aos deuses. Diferentes 
deuses cuidam de diferentes coisas: Hera preside o casamento; 
Ares, a guerra, junto com Atena; Hephaestus trabalha com o bronze 
e o fogo; Poseidon é o líder dos navegadores; cada um dos deuses 
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tem uma arte diferente, mas todos compartilham a sabedoria, e Zeus, 
em particular, acima de todos, porque ele é mais sábio do que todos 
e mais poderoso do que todos os outros deuses, e a sabedoria 
confirma a conduta de Zeus. Os deuses adquiriram a sabedoria junto 
com a sua natureza, a posse dela avançou para a Terra, os filhos 
dos deuses trouxeram-na para a vida humana. Portanto, me ocorre 
admirar os poetas, porque eles trataram Palamedes e Nestor, filhos 
dos deuses, da mesma forma que qualquer outro dos primeiros 
homens que foram celebrados nas canções como o mais sábio, 
mesmo que não fossem deuses pela natureza. Por outro lado, eles 
mesmos poderiam tornar-se deuses e poderiam demonstrar a sua 
participação nessa virtude pela comunidade de seu nascimento. Mas 
por terem adquirido a virtude dos deuses, eles eram considerados 
filhos dos deuses e pareciam ser uma lembrança dos deuses, cuja 
própria sabedoria apareceu como uma propriedade de seus 
nascimentos. 
Para continuar, a sabedoria controla as ocasiões críticas de paz e 
guerra; para algumas coisas é pensada apenas em época de paz e 
em outras é admirada só durante a guerra, mas a sabedoria sabe 
como prevalecer em ambas, como se fossem uma; porque ela 
governa na guerra como se fosse bastante ignorante sobre a paz, e 
ela controla a paz como se nunca tivesse conhecimento de batalhas. 
Aonde quer que ela governe é como se reinasse sozinha; porque ela 
dá as leis em tempos de paz e usa todos os meios de tranquilidade, 
mas nas guerras ela mostra o caminho da vitória. A sabedoria 
prevalece nas armadas, e ela não permite que nenhum outro meio 
tenha sucesso nas assembleias, mas ela sabe como controlar da 
mesma forma aqueles que lutam e aqueles que falam. A sabedoria 
sozinha implementa os planos dos deuses; porque ela sozinha, como 
um deus, conhece o futuro. Ela abriu a terra para os fazendeiros, e 
atribuiu o mar aos navegadores; as frutas não podem ser colhidas 
sem a sabedoria nem, novamente, alguém bom embarcar em um 
navio sem um piloto capacitado. Então, tudo de que o mar se 
vangloria e qualquer coisa que a terra provê para os humanos, todas 
essas coisas são descobertas pela sabedoria. Ela não se permite 
esconder os segredos que o céu guarda para si; porque a sabedoria 
sozinha tem descoberto para a humanidade o tamanho da 
circunferência do Sol e o curso de cada uma das estrelas. Agora o 
homem sábio não é ignorante das coisas sob a terra e a sabedoria 
sozinha tem fornecido conhecimento de como nós estaremos quando 
a vida acabar. Ela capturou Troia; um plano sábio foi executado, o 
que há muito tempo não era possível de ser feito. E ela destruiu o 
poder inteiro dos persas por meio de um simples planejamento. O 
olho de Ciclope foi destruído quando Odisseu concebeu um plano 
mais inteligente. Então, se tudo for bem sucedido, é por causa da 
sabedoria. Irá alguém, então, compará-la à bravura? Qualquer coisa 
poderosa que pode ser feita é derivada da sabedoria e se você privar 
a bravura de prudência, ela é exposta ao ataque. 
Muitas outras coisas poderiam ser listadas sobre a sabedoria, mas é 
impraticável listá-las todas (KENNEDY, 2003, p. 110-111, tradução 
nossa). 
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3.3.9  Vituperação  

 

Vituperação é sinônimo de crítica, censura, repreensão, ataque, insulto, 

ofensa, provocação, vitupério. É um exercício que propõe a amplificação dos pontos 

negativos.  

Esse exercício pode ser apresentado junto ou separado do encômio: são 

tratados juntos por Hermógenes, Libânio, Téon e Nicolau; e, separados, por Aftônio. 

É um ataque às pessoas, plantas, animais, atividades. 

Diferencia-se do lugar-comum que demanda castigos e tormentos; a 

vituperação só contém um ataque ofensivo e censurador. Além disso, se refere a 

algo específico, incluindo proêmio e demonstração. 

Segue os mesmos passos do encômio na sua elaboração, só que tomados ao 

contrário a fim de mostrar-se, por exemplo, a feiura de alguma coisa ou pessoa, os 

inconvenientes que o tempo traz. 

Há inúmeros e extensos exemplos de encômios e vituperações. Em Perez 

Custodio (2003, p.251-281), há dois exemplos de encômios: Elogio de Platón e 

Elogio a La Universidad Complutense, elaborados por Torres, e também um 

exercício de vituperação (p.285-295) de Dionísio, o jovem, tirano de Siracusa. 

Gibson (2008, p.197-267) apresenta vários encômios de Libânio: Encômio a 

Diomedes, a Ulisses, a Aquiles, a Tersites, a Demóstenes, à Justiça, à Agricultura, 

ao Boi (em um estilo menos formal); e vários exemplos de vituperações: a Aquiles, a 

Heitor, a Felippo, a Ésquines, à Riqueza, à Pobreza, à Raiva, à Videira (p.267-319). 

Em Kennedy (2003), há encômios a Tucídides (p.108-110), à Sabedoria (p.10,111) e 

vituperação a Felippo (p.112-113). 

 

3.3.10 Comparação 

 

A comparação é um exercício que equipara entre si coisas diferentes para 

que, com o confronto, se veja que uma é maior ou igual à outra. Diferencia-se da 

figura de pensamento “comparação” porque, no exercício, não se compara um 

conjunto a outro, mas os elementos que se opõem ou se assemelham de um a um. 
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Junior (2005, p.9) diz que “este exercício compara semelhanças e diferenças 

e explora matizes de virtudes e vícios entre duas pessoas ou coisas, para daí fazer 

doutrina e tirar conclusões”. 

Gilson (2008, p.321) afirma que os exercícios podem ser usados para mostrar 

que duas coisas são iguais em todos ou na maioria dos aspectos; que, enquanto 

duas coisas não são iguais, ambas são louváveis ou que uma aparentemente menor 

é realmente igual a uma aparentemente maior. 

Hermógenes inclui a comparação a exercícios de lugar-comum (pois é usada 

para amplificar as ações más) e de encômio e vituperação (pois serve para 

amplificar aquilo em que se acredita ou desacredita). Para Aftônio, a comparação é 

um encômio duplo quando são comparadas duas coisas de valor ou é uma mescla 

de encômio e vituperação quando se compara algo que tem valor a algo que carece 

dele. Os dois professores também prescrevem a comparação entre elementos que 

se encontram no mesmo nível (coisas belas com coisas justas, por exemplo) ou 

entre os que se encontram em situação de desigualdade, sendo um superior e o 

outro inferior (o justo com o malvado, por exemplo). 

Segundo Aftônio, quando há comparação de pessoas, o exercício segue os 

mesmos passos do encômio, devendo ter um parágrafo curto de conclusão para 

cada parte: 

1- Proêmio. 

2- A partir da pátria. 

3-  A partir dos antepassados. 

4- A partir da educação. 

5- A partir das ações. 

6- Epílogo. 

Similarmente, se são comparados outros elementos (plantas, atividades, 

cidades, etc.) a estratégia é a mesma: estabelecem-se critérios e apresenta-se  

igualdade ou desigualdade entre cada um deles, apontando as características dos 

elementos (ex.: se a comparação é entre duas plantas, os critérios podem ser: os 

lugares onde crescem, seus cultivos, suas utilidades e assim por diante).  

Um bom exemplo desse exercício é o apresentado por Aftônio — uma 

comparação entre Aquiles e Heitor (ANEXO J):  
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Uma comparação entre Aquiles e Heitor. 
Bem, então, eles nasceram na mesma terra, mas, no entanto, cada 
um em uma terra para ser elogiado. Um veio de Itia, de onde o 
epônimo44 herói da Grécia veio, e o outro de Tróia, cujos fundadores 
originais eram descendentes de deuses. Quanto à questão de ambos 
terem nascido em lugares semelhantes não há alteração de louvor, 
Heitor não é distinto (ou superado) de Aquiles. E por terem ambos 
nascidos em uma terra louvável, ambos tiveram os mesmos 
ancestrais; porque cada um descendeu de Zeus. Aquiles era filho de 
Peleu, Peleu de Éaco e Éaco, de Zeus; similarmente Heitor era filho 
de Príamo e (neto) de Laomedonte, e Laomedonte era filho de 
Dárdanos, e Dárdanos era filho de Zeus. E tendo sido ambos 
descendentes de Zeus, eles beneficiaram-se de antepassados 
semelhantes: de Aquiles, Éaco e Peleu, de quem primeiro trouxe aos 
Gregos o fim da estiagem e ao outro foi concedido casamento com 
uma deusa como prêmio de valor por mostrar os Lapiths; O 
antecessor de Heitor era Dárdamos que havia ceado com os deuses, 
e seu pai era Príamo, o governador de uma cidade cujos muros 
foram construídos pelos deuses. Na verdade, pela grandeza de casar 
ou jantar com os deuses ser similar, a grandeza de Heitor é 
comparável a de Aquiles. E tendo descendido de tais ancestrais, 
ambos foram criados para a bravura. Um foi criado por Quíron, 
enquanto Príamo era tutor do outro, dando demonstrações de sua 
própria coragem. Já que o treinamento para a coragem foi igual para 
ambos, a glória também veio da mesma forma para os dois. 
Quando os dois atingiram a masculinidade, adquiriram o mesmo 
prestígio de uma guerra. Primeiro, Heitor foi líder dos troianos e, 
enquanto vivo, o protetor de Tróia; durante aquela época ele 
continuou a ter os deuses auxiliando-o na batalha e quando ele foi 
derrotado fez Tróia ser derrotada com ele. Aquiles era o líder da 
Grécia em armamentos; aterrorizando a todos, ele rendeu os 
Troianos e teve ajuda de Atena na batalha, e sua morte tirou a 
superioridade dos “Acaianos”. Um (Heitor) foi derrotado e morto pela 
ação de Atena; o outro (Aquiles) caiu, derrotado por Apolo. Ambos 
foram descendentes dos deuses e destruídos pelos deuses. Eles 
receberam os fins de suas vidas da mesma forma que os seus 
nascimentos. Pelo âmbito de que suas vidas e mortes foram quase 
iguais. Heitor é quase igual a Aquiles. 
Há muitas outras coisas que poderiam ser ditas sobre as virtudes de 
ambos, se não fosse que ambos tivessem quase igual fama de suas 
ações (KENNEDY, 2003, p.114-115, tradução nossa). 

 

 

3.3.11 Etopeia  

 

Esse exercício propõe ao estudante que produza imitação de alguém ou 

alguma coisa falando em uma situação particular e se presta tanto para criar caráter 

(etopeia) de uma pessoa viva, como para criar uma pessoa (prosopopeia – coisa ou 

                                                             
44 Epônimo é um personagem real ou lendário, entre os gregos, de quem uma cidade adotava o nome. 
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sentimento personificado) ou para criar uma imagem, já que a pessoa está morta 

(idolopeia). 

Os exercícios sugerem que o aluno responda à pergunta: “que palavras 

Fulano diria na situação X?” 

Hermógenes disse que há etopeias de pessoas indefinidas (por exemplo, que 

palavras alguém diria a sua família quando fosse embora de casa) ou definidas ( que 

palavras Aquiles diria para Deidamia quando fosse para uma guerra, por exemplo). 

Elas podem ser simples, quando alguém discursa por si mesmo ou compostas, 

quando fala-se para alguém. Algumas personificações são éticas (a fala é dominante 

em todo o discurso – por exemplo, o que um fazendeiro diria quando visse um navio 

pela primeira vez), patéticas (quando a emoção prevalece, por exemplo, o que 

Andrômaca diria sobre a morte de Heitor) e outras são mistas. (KENNEDY, 2003, 

p.85). Deve-se ter cuidado para que as palavras sejam próprias do indivíduo que se 

está a imitar. 

As partes do exercício, segundo Hermógenes, são organizadas por 3 tempos: 

presente, passado e futuro. No presente, se relatam a mudança do destino do 

momento, as desgraças, calamidades e infortúnios que afligem a pessoa; no 

passado, se comparam as desventuras com as misérias dos antecessores; e, no 

futuro, uma coleção do desenrolar dos acontecimentos, o fim dos males e as 

decisões que poderiam ter dado um alívio aos males e calamidades são desnudados 

(PEREZ CUSTODIO, 2003, p.147). 

A seguir, um exemplo de Aftônio (ANEXO K):  

 

Que palavras Níobe teria dito quando seus filhos foram mortos? 
Como mudou o meu destino!- sem filhos agora, uma vez tendo sido 
abençoada por tê-los. Abundância tornou-se falta e quem antes eu 
era – a mãe de muitas crianças, agora sou mãe de nenhuma! Como 
consequência, eu não deveria ter dado à luz para começar, porque 
aquilo que uma vez foi experimentado provoca dor quando é tirado. 
Infelizmente, eu tive um destino muito parecido com o dos meus pais. 
Eu fui gerada por Tantalus, que foi banido pelos deuses depois de 
ele ter festejado com eles, e como sou descendente de Tantalus, 
confirmo o relacionamento com os meus infortúnios. 
Tive um conflito com Leto e por causa disso eu me dei mal e essa 
ligação me levou à perda de meus filhos. Essa ligação com uma 
deusa me trouxe para a desgraça. Antes de entrar em rivalidade com 
Leto, eu era uma mãe para ser invejada, mas tendo ficado famosa, 
eu perdi toda a minha prole que tive em abundância antes da 
rivalidade. Agora minha vida é chorar por cada criança e sofrer pela 
perda do que era minha fonte de orgulho. 
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Para onde posso me virar? Posso manter-me firme em quê? Que tipo 
de túmulo irá bastar pela destruição de tantas crianças mortas? 
Minhas honras acabaram-se em desgraça. Mas, por que eu lamento 
essas coisas, quando será possível pedir aos deuses para mudar a 
minha natureza? Eu vejo apenas um modo de escapar de minha 
desgraça, me transformar em uma substância que não sinta nada. E 
ainda assim terei o mesmo pavor em outra forma, por isso eu 
continuarei chorando (KENNEDY, 2003, p.116-117, tradução nossa). 

 

3.3.12 Descrição 

 

“Descrição é uma composição que expõe em pormenor o evento” (JUNIOR, 

2005, p.10). Os exercícios de descrição dão ao estudante a experiência de 

descrever avidamente algo de tal forma que o traga para o leitor e ouvinte antes 

mesmo que esses vejam-no. Difere da narração por sua ênfase na clareza e 

especificidade. Enquanto na narração há exposição de um feito ou enumeração de 

muitos feitos por ordem; na descrição, há a apresentação da substância do feito por 

partes em relação destas aos acidentes que parecem ser-lhes próprias (exposição 

de características tanto permanentes como variáveis de algo). 

Pela descrição, se pinta uma imagem tão completa das coisas que há a 

impressão de que elas não estão sendo descritas, mas que estão se sucedendo aos 

nossos olhos. Era recomendável, por exemplo, na descrição de estátuas, que o 

autor enfatizasse a intenção do escultor, o estado emocional da figura esculpida e o 

efeito sobre o espectador. 

Alguns, segundo Prisciano, não colocavam a descrição entre os exercícios 

preparatórios por já terem sido incluídos previamente nas fábulas e narrações, nas 

quais também se descrevem as pessoas, os lugares, os momentos e as coisas. 

Mas, os oradores mais eloquentes recomendavam que os exercícios menores 

fossem praticados isoladamente também (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.315). 

 Nesse exercício, há exposição de características tanto permanentes (da 

substância) como variáveis (acidentes) do que está sendo descrito. 

Quando a descrição é de pessoas chama-se prosopografia; de coisas e fatos, 

hipotipose; do tempo, cronografia; de lugares, topografia (se forem reais) e topotesia 

(ficcionais). A descrição de pessoas deve ser feita da cabeça aos pés; de coisas, 

dos antecedentes às consequências; de lugares e tempo, desde o que havia no 

passado. 
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Descrições podem ser simples, por exemplo, as que explicam combates de 

infantaria; ou complexas, que são as que unem por igualdade as coisas e os 

momentos, como, por exemplo, quando se descreve um combate noturno em que a 

lua ajuda ou desfavorece uma tropa com sua iluminação (nesse caso, a noite é uma 

porção de tempo e o combate é uma ação) (PEREZ CUSTODIO, p.317- 321). 

As virtudes de uma descrição são clareza e vivacidade. A escolha das 

palavras deve corresponder ao assunto: se é florido, o estilo também deve ser; se é 

seco, o estilo deve ser similar. 

Um bom exemplo, escrito por Torres (dirigido ao Senado), é o citado por 

Perez Custodio (ANEXO L): 

 

Descrição de um criminoso a partir das partes de seu corpo. 
Prestem atenção, eu vos rogo, senadores, neste homem, se não o 
conheceis, e reparai com olhos atentos desde as unhas dos pés ao 
alto da cabeça e, se a figura silenciosa de um corpo permite aos 
homens fazerem uma conjectura, julgareis que de fraudes, mentiras, 
enganos, crimes e todos os exércitos de vícios ele tem todos. Acaso 
esta cabeça e aquelas sobrancelhas totalmente queimadas não 
parecem cheirar à luxúria e gritar que gastou a sua vida em uma 
escola de meretrizes. E, embora em seus casos amorosos com as 
prostitutas tenha perdido todos os pelos, nem sequer lhe há ficado 
alguma marca de pessoa honrada e honesta? Que mais? Seus olhos 
cruéis e sua cara deformada por uma feia cicatriz, não é que 
parecem ferozes e que, acompanhado de um grupo de homens 
contratados, recebeu aquela ferida enquanto tentava levar à luz e à 
vida dos outros? E, na verdade, os dentes podres e a respiração que 
cheira mal? Que outra coisa se vê além de um espírito manchado 
pela sordidez do pecado e que desagrada os convidados com o 
repugnante cheiro de sua vida? Que mais? Sua gorda barriga e suas 
pernas bambas acaso não indicam que é o mais sensual escravo da 
embriaguez, e com a maior imprudência deixou de lado todos os 
princípios da virtude e dever? Me calo sobre os demais, para que 
meu espírito não se infecte com toda a sorte de vícios e vergonha 
(PEREZ CUSTODIO, 2003, p. 325, tradução nossa). 
 

 

3.3.13 Tese  

 

Tese é a deliberação sobre algum tema de caráter geral e que não concerne 

a nenhuma pessoa ou caso concreto. O exercício é uma indagação sobre algo que 

se está em dúvida, usada para explicar e demonstrar a causa (hipótese); é uma 

resposta a uma pergunta sobre uma proposição geral aplicável aos seres humanos, 
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tal como “se o ser humano deveria se casar.” A tese é consideração de um assunto 

visto separado de qualquer circunstância específica – é uma espécie de conselho 

que tem aplicação geral para qualquer pessoa.  

Podem ser classificadas em dois grupos abrangentes: políticas ou práticas; 

que são as que têm relação com a vida humana na sociedade (casar ou não); ou 

teóricas, que têm a ver com o mundo natural ou os deuses, comuns nas aulas de 

filosofia.  

Tese é um discurso contestável que posiciona os argumentos para um lado e 

para o outro de uma proposição; é uma controvérsia.  

A tese versa sobre algo duvidoso, tem como objetivo persuadir, é usada em 

assembleias ou salas de leitura e os ouvintes são os cidadãos comuns. Os 

exercícios diferem de hypothesis em que o questionamento feito é sobre pessoas e 

circunstâncias específicas; e do “lugar-comum”, que trata de virtudes e defeitos 

conhecidos sobre os quais não há dúvidas, amplificando algum assunto sobre o qual 

há um acordo, tendo como objetivo conseguir retribuição, sendo usado nos tribunais 

(os ouvintes são os juízes). 

 A tese também é conhecida com os nomes “questão indefinida” (não se 

encontra relacionada a nenhuma circunstância de pessoa, lugar ou tempo) e 

“indagação universal” (própria do filósofo, versando sobre a natureza universal, ou 

seja, examina a natureza de um feito desprovido de circunstâncias particulares); 

“deliberação” (denominada assim por Cícero porque a indagação deve estabelecer-

se depois de se haver deliberado sobre a questão. Ex.: se queres defender a ideia 

de que Orestes tinha direito de matar a sua mãe, primeiro deverias defender a ideia 

de que há direito de execução desse ato); e, “proposta” (Cícero assim denomina 

porque a tese é  proposta para discussão). 

Cícero divide as teses em “de ação” (aquela em que se discute se é 

conveniente fazer algo) e “de conhecimento” (se discute sobre o conhecimento de 

algo) e Aftônio classifica-as em “civis” (discussão de assunto da sociedade – ex.: é 

conveniente casar-se?) e “teóricas” (discussão sobre conhecimento de algo que não 

se pode levar à prática – ex.: a vida é eterna?).  

Hermógenes e Téon denominam-nas “práticas” (algo que se pode fazer) e 

“não civis” ou “teóricas” (como temas científicos). Uma tese teórica, por exemplo, 

questiona se o casamento deveria ser escolhido ou evitado e a tese prática, se a 

pessoa deveria casar. O aluno deve iniciar esse exercício com teses práticas por 
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serem relacionadas a questões civis e fazerem referência a alguma ação. As 

teóricas são mais apropriadas para os filósofos. 

O recomendado pela tese deve ser algo possível e de acordo com os 

costumes comuns e toda a humanidade. Também deve ser algo que muitos outros 

já fizeram e fazem, ser apropriada, justa, reverente (cerimoniosa) – agradar aos 

deuses ou aos mortos, ser necessária, honrável, proveitosa, contribuir para a 

segurança, ser o início das coisas mais grandiosas, ser agradável; e, se não for 

feita, traz arrependimento e é difícil corrigir a omissão. 

Um estudante mais avançado deve incluir em cada um dos tópicos 

mencionados a prova testemunhal de homens famosos, poetas, estadistas e 

filósofos. Também deve incluir histórias de acordo com o que está sendo dito, 

amplificando os exemplos e não apenas citando-os, primeiro do que foi feito por um 

indivíduo e depois por autoridades ou um rei, depois por cidadãos da cidade e 

finalmente do que foi feito em outras terras por estrangeiros, mas não ao ponto de 

preencher todo o discurso com histórias e poemas. Também pode refutar usando os 

tópicos opostos. 

Devem-se seguir os seguintes tópicos em sua elaboração: 

1- Exórdio ou Insinuação. 

2- Confirmação a partir da honestidade. 

3- Confirmação a partir da justiça. 

4- Confirmação a partir da utilidade. 

5- Confirmação a partir da possibilidade. 

6- Contradição – apresentação de uma ideia contrária. 

7- Solução. 

8- Contradição. 

9- Solução. 

10- Conclusão. 

Vejamos um exemplo:  

“Deve um sábio engajar-se na política?45” (KENNEDY, 2003, p.57-59). 

1 – Se admitir que deve engajar-se: 

a) primeiro dizer que é possível um sábio engajar-se na política; 

                                                             
45 Adaptação da autora. 
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b) segundo, que isso está de acordo com a natureza; por exemplo, que há 

política até entre animais, pois há sempre um líder para cada rebanho, e até entre 

bárbaros, entre gregos e entre os próprios deuses; 

c) que é fácil para um homem sábio engajar-se na política, porque por ter sido 

treinado nos estudos de ética humana, ele governará os homens com graciosa 

facilidade. Além disso, mesmo que não seja fácil, ele deve, naturalmente, considerar 

a alegria da cidade como mais importante do que os seus próprios trabalhos; 

d) que muitos dos cidadãos estão prontos para ajudar, e que ele não é o 

primeiro, uma vez que muitos sábios já se engajaram como: Sólon,Pítaco,Licurgo, 

Zaleuco e mais outros inúmeros. E, se mesmo nenhum sábio tivesse feito isso, ser o 

primeiro de finas ações é mais louvável; 

e) engajar-se na política é apropriado para o homem sábio porque quem 

melhor do que ele para julgar com justiça, aconselhar o que é benéfico, introduzir 

leis e decretos e fazer as coisas sem ser subornado? Em que ação ele mais 

demonstraria virtudes e semelhança a um deus?; 

f) que é justo retribuir à Pátria, aos cidadãos e aos deuses ancestrais, a 

nutrição e educação recebida; 

g) que é reverente e agradável para os deuses que os seres humanos sejam 

bem governados; 

h) que é doce para os mortos que os seus descendentes estejam em 

segurança; 

i) que é necessário para a cidade ter alguém pensando em seu futuro, e, 

especialmente, uma boa pessoa, porque sem isso a cidade pode não continuar a 

existir; 

j) que alguém torna-se mais honrado quando se engaja na política, mesmo se 

antes era um desconhecido; 

k) que conduzirá os casos diários mais lucrativamente do ponto de vista 

financeiro; 

l) que, com mais segurança, irá escapar de caluniadores e da inveja daqueles 

que tramam contra ele;  

m) que é o começo de coisas mais belas e grandiosas, não apenas privadas 

mas públicas e que a vida mais agradável é daqueles que se engajam na política; 

Em adição a esses argumentos, podemos dizer que um governador 

negligente provocará uma mudança para pior que seria difícil de se remediar e que 



134 
 

aquele que negligencia o governo antes que se torne experiência ruim se arrepende 

por não ter ajudado; 

n) pelas oposições: 

 agir contra a pátria é vergonhoso; participar da política é bom; 

 se o início não é benéfico, o fim será; 

 se algo relacionado à política é nobre, benéfico e agradável, então engajar-

se na política assim também é; 

 se um homem pode cuidar de uma casa, ele pode cuidar de uma cidade 

inteira (a partir do menor); 

 se ele pode cuidar de uma nação, pode cuidar de uma cidade (a partir do 

maior); 

 se ele pode introduzir uma lei ou resolução, pode introduzir uma constituição 

inteira (a partir da parte); 

 se um sábio propõe uma constituição maior para os humanos (como Platão, 

na República), é certo engajar-se na política de uma cidade (a partir do todo); 

Depois, pode-se discutir sobre a felicidade da cidade em paz comparada à em 

guerra que é o fim de ser mal governada. 

o) que está implícito que, no nome e na aparência, é que engajar-se na 

política trará um benefício para a cidade, mas de fato há muitos, porque, de acordo 

com a escola de Aristóteles, é necessário para o estadista sábio aconselhar sobre 

guerra e paz, sobre finanças, sobre defesa da pátria, sobre importações e 

exportações, sobre leis e muitas outras coisas. 

Outro exemplo de Tese46 (ANEXO M): 

 

Se deve-se aprender Letras 
Insinuação no lugar do proêmio 
Quem, deixando de lado os demais tipos de artes, as que são 
comuns aos homens chamados sedentários (que se praticam 
estando sentados), julgou que devia pôr todo o seu empenho nas 
letras e no estudo das disciplinas mais importantes, em verdade, 
merece que sua memória viva para sempre e que nem a 
incontinência dos tempos que correm e nem as transformações de 
sua situação ou destino extinguem-na da mente dos homens. 
Confirmação a partir da honestidade 
Pois o que pode ser mais honesto que o cultivo do espírito nas artes 
brilhantes e nobres doutrinas, e que, posto que este tem sido feito à 
imagem da natureza divina, não se aparte da nobreza de sua origem 

                                                             
46

 Exemplo de Alfonso de Torres (Rhetoricae Exercitationes, Alcalá de Henares, 1569).   
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com a desonra e descrédito que pode advir de um ofício sórdido e 
vil? 
A partir da justiça 
Que coisa há mais ligada à excelência e dignidade da justiça do que 
alguém que se dedique com todo o seu interesse às letras e às 
disciplinas dignas do homem livre? Elas fazem que a imparcialidade 
do direito se extenda ao conjunto dos cidadãos, que o estado 
usufrute de uma doce paz e uma serenidade tranquila e que, 
enquanto desejamos fazer um serviço para alguns não cometamos 
uma injúria contra todos. 
A partir da utilidade 
E se você pensar sobre a utilidade, eu pergunto: o que é mais útil 
que as letras? Elas acalmam os impulsos de revolta da juventude e 
ímpeto de sua fúria; oferece aos anciãos uma espécie de deleite e 
prazer para que suportem com mais facilidade as dores próprias 
provocadas pela idade; aos pobres lhes outorgam recursos e, aos 
ricos, adorno; honram a bondade e a propriedade e oferecem refúgio 
e consolo diante das adversidades; aos nascidos de berço ilustre 
lhes acrescentam a grandeza de seu esplendor, mas aos homens 
escuros e da classe plebeia geralmente dá-lhes a oportunidade de 
começar a subir. 
A partir da possibilidade 
Porém, não há ninguém nascido dotado de um entendimento tão 
duro e tão grosseiro que não possa aprender letras com grande 
facilidade: o único que há de fazer é renunciar por completo a 
vagabundagem, esquecer todas as tentações da natureza e decidir 
converter-se a esse objetivo. De fato, o que é árduo e difícil para os 
preguiçosos, inativos e dorminhocos, essa mesma coisa pode ser 
fácil e acessível para os trabalhadores e despertos. 
Contradição 
Mas, dirás, as letras são a causa de os homens se entregarem à 
melancolia e à ociosidade, que só é alimento de todos os males e 
pecados. 
Solução 
Pelo contrário, nunca alguém está ocioso quando parece que se 
entrega ao ócio, pois, de fato, enquanto o estado do corpo parece ser 
sereno e tranquilo, a mente se agita em um perpétuo fluxo de ondas, 
enquanto indaga sobre os escondidos mistérios da natureza e se 
dedica a investigar estes e outros temas da natureza. Coisa que 
Publio Escipión, o primeiro a que se chamou africano, quis dar a 
entender quando colocava em sua boca aquela frase com 
frequência: que, como disse por escrito Catón, nunca estive menos 
ocioso que quando estava ocioso e nunca estive menos sozinho que 
quando sozinho estava. Uma sentença, em verdade, preciosa e 
digna de um homem grande e sábio, pois demonstra que pensava 
em suas atividades no meio do descanso e que estando sozinho 
costumava falar com si próprio, de modo que não estava nunca de 
mãos cruzadas e, nesses momentos, não necessitava conversar com 
outros. Assim, as duas coisas que podem debilitar os demais, lhe 
estimulam, a saber, o ócio e a solidão. 
Contradição 
Concordo que, geralmente, produz, nos homens estudiosos, graves e 
perigosas enfermidades. 
Solução 



136 
 

Ao contrário, não há remédio mais à mão e eficaz para livrar-se das 
enfermidades da alma do que as letras. De fato, elas arrancam as 
raízes dos vícios, preparam a mente dos homens para receber a 
semente e eles semeiam umas qualidades que tão logo comecem a 
crescer oferecem os frutos maiores e mais abundantes. Elas 
eliminam as preocupações vãs, apagam as paixões desenfreadas e 
controlam os sentimentos lascivos e os instintos do corpo que se 
opõem à razão. Elas formam o homem com costumes positivos e 
excelentes leis sobre a vida, para que sempre esteja armado contra 
todos os ataques do destino e não dependa de mais nada, mas que 
em si mesmo construa uma fortaleza universal para viver bem e feliz. 
Finalmente, elas fazem com que nos distingamos da população rude 
e inexperiente, que, engajada nos ofícios mais sórdidos, está só a 
serviço do corpo, sem preocupar-se com o cultivo do espírito. E 
ainda que provoquem enfermidades que atacam o corpo, nelas 
reside a cura de todos os vícios que matam a mente. 
Conclusão 
Mas vou reprimir-me, pois se quisera abarcar em um discurso todas 
as vantagens das letras, me faltaria tempo para o assunto. Por isso, 
dediquemo-nos todos às letras com ânimo alegre, pois delas vemos 
que emanam tantos e tamanhos benefícios (PEREZ CUSTODIO, 
2003, p.339-345, tradução nossa). 

 
 

3.3.14 Introdução ou proposta de lei  

 

Esse exercício requer mais esforços que os demais porque o orador precisa 

lutar mais para persuadir ou dissuadir de uma lei ou de projeto de lei. É um discurso 

a favor ou contra uma proposição ou lei existente. 

Lei é uma decisão de natureza política de um líder ou das pessoas que regula 

como todos devem viver na cidade. Um exame minucioso das leis é duplo: uma vez 

exposta a proposta, a confirmamos ou a recusamos. No caso de ser proposta, há 

uma avaliação se a lei deveria ser ratificada ou não. Com relação às que estão 

sendo aplicadas, o debate toma lugar no tribunal para pleitear não que a lei seja 

abolida inteiramente, mas que seja ampliado o que foi escrito, escondendo 

interpretações opostas. 

Se confirmarmos, devemos seguir os seguintes passos: 

1- Exórdio – dizer que deveria ter sido aprovada há muito tempo já que 

beneficiará muita gente ou fazer um encômio do legislador, por exemplo. 

2- Contraposição – falar sobre uma lei oposta que é contrária à existente ou a 

que se propõe. 

3- Defender a partir da clareza. 

4- Defender a partir da legitimidade, legalidade. 
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5- Defender a partir da justiça. 

6- Defender a partir da utilidade, vantagens. 

7- Defender a partir da possibilidade. 

8- Contradição – apresentar uma possível refutação (prolepse – “Dirás que...”) 

ao que se está defendendo. 

9- Solução – responder à refutação, apresentando uma resposta bem 

argumentada para derrubar a contradição (“Pelo contrário,...”). 

9- Conclusão. 

Se refutarmos a lei, no exórdio, fala-se do desprezo e da desonra do 

legislador e os passos seguintes são os mesmos. 

Téon, ao abordar esse exercício, aponta critérios que devem ser observados 

na lei para abordar a clareza. Em Kennedy (2003, p.63-64), são apresentados os 

seguintes motivos de falta de clareza: por pronúncia (prosódia), pelo significado das 

palavras, (por homonímia, polissemia, sinonímia), pela sintaxe, pela composição e 

divisão de palavras, por pleonasmo, inconsistência, elipse (de necessidade, de 

modo, de lugar, de tempo, de qualidade, de quantidade), e por contradição. 

Exemplo47:  

 
Exemplo de refutação à Lei das XII Tábuas que ordenava que se 
despedaçasse o corpo daquele que tivesse grandes dívidas com 
seus credores e não lhes pagava, e que cada um levasse uma parte 
do corpo. Sobre ela trata Gelio no livro vigésimo, capítulo primeiro.  
Exórdio a partir da vituperação do legislador:  
Quem quer que seja o proponente dessa lei sobre o flagelamento 
dos corpos dos devedores, na verdade, merece que ele também seja 
flagelado por haver exposto em público um exemplo de crueldade 
sem precedentes e ser responsável por ter apagado 
permanentemente o conceito de humanidade da mente dos homens, 
para o que se apela para que, muitas vezes, eles sofram com as 
misérias e calamidades dos outros. E eu esperava que essa lei 
nunca tivesse sido gravada em placas de bronze com letras 
maiúsculas ou cravada em colunas e portas públicas, pois por ela 
começaram os homens a adotar comportamento de animais e a 
passar da mansidão e clemência para a crueldade e frieza.  
Contraposição:  
Mas, até que seja posta, essa lei é detestável e merece receber 
todas as maldições, pode-se deduzir-se com facilidade isso pelas leis 
contrárias, pois estas ordenam que o castigo dos crimes com o 
suplício e a repulsa correspondentes faça brilhar alguma 
característica de humanidade, que é a virtude mais importante e 
louvável que se pode conceber para conservar-se a sociedade 
humana. Efetivamente, se for eliminada a misericórdia, que 

                                                             
47

 Exemplo de Alfonso de Torres. 
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geralmente está presente em todos os suplícios sem necessidade de 
petição ou a súplica de alguém, o mundo não poderia mais existir, 
senão que se veria arruinado pelo avesso e destruído.  
A partir da ilegitimidade:  
Não vejo o que possa ir mais contra a soberania das leis do que o 
direito que alguém sobre o outro que contraiu uma dívida tenha de 
despedaçá-lo em pedaços minúsculos e a cada credor seja entregue 
um deles para que possam alimentar seus olhos com essa visão e 
saciar a raiva concebida. O direito divino e humano são vetados, por 
isso esses decretos sancionados pelas nações com o consenso de 
espíritos e vontades devem ser proibidos: no entanto, a única coisa 
que deve-se buscar deve ser que os que se entregarem à prática de 
ações reprováveis paguem os castigos que mereçam, fazendo-o, não 
obstante, sem que haja suspeita alguma de crueldade.  
A partir da injustiça:  
Para violar todo o conceito da justiça, os homens não puderam 
pensar em nada mais perverso, mais atroz, mais medonho, 
criminoso, tirânico e ímpio. Pois a lei da justiça, que não deve ser 
relegada, é que determina a pena a ser respondida pelos delitos 
cometidos, mas há um limite no castigo. Não pagar em tempo o 
dinheiro que se devia a alguém era tal falta que semelhante dívida 
devia ser castigada com tormentos de crueldade enorme e inusitada, 
tempos atrás. E, caso não se pagasse em tempo o dinheiro que se 
devia a alguém , isso era considerado uma enorme falta que  deveria 
ser castigada com tormentos de crueldade enorme e inusitada. 
Tempos atrás, os tiranos pensaram em variados e diversos tipos de 
suplícios: toros, cruzes, unhas, rodas, sacos, escadas interiores de 
onde se jogavam os condenados, espancamentos e machados, com 
os quais a quem havia matado o seu pai ou alguma outra pessoa, ou 
deserdado de seu general e sua guarnição, ou feito as pazes com o 
inimigo em condições vergonhosas, ou maquinado a morte e 
assassinato de seus senhores com farsa, ou profanado os ritos dos 
deuses e a solenidade das cerimônias estabelecidas, ou feito a si 
mesmos servos dos prazeres mais vis, se castigava de modo cruel e 
atroz com as mãos dos carrascos mais desalmados. Mas, ninguém 
foi nunca tão desumano, nem valorizou de forma tão injusta que 
pensara que uma culpa tão leve devia receber o castigo de um 
suplício tão severo.  
A partir da inutilidade:  
E, agora, quem poderia explicar com palavras o grande detrimento 
para o bem comum que deriva de uma lei desse tipo? Sem dúvida, o 
principal é que predispõe os homens à crueldade e à frieza, de modo 
que não abrigam outro desejo que desmembrar-se dos amigos 
íntimos e familiares com os que estavam vinculados por laços de 
vida ou parentesco para banhar-se com seu sangue ao modo dos 
carrascos; não se tratam geralmente com a mesma crueldade o leão 
ao leão, o lobo ao lobo e o tigre ao tigre. E que dizer de que cessaria 
todo o comércio entre os homens porque ninguém se atreveria a 
pegar empréstimo , pois caso falissem por alguma circunstância ou 
pelo sopro adverso do destino poderiam vir um dia a sofrerem 
tamanha carnificina? Sempre há um fato anterior que devemos temer 
muito no presente: que a vida se move entre Cila e Caríbdis, entre 
zonas de deslizamentos e cheias de pedras de tropeço, já que em 
todas as partes há homens crudelíssimos e que nem poderiam ser 
considerados humanos— Neros, Dionísios, Faláris, Busíris, 
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Aristágoras, e outros semelhantes—, que centraram todas as suas 
ânsias em derramar sangue dos mortais por todos.  
A partir da dificuldade: 
Também prova a malícia e a perversidade dessa lei o fato de que 
envolva muita dificuldade e que não possa pô-la em prática ninguém 
que não seja puramente de ferro e que tenha endurecido seus 
sentimentos pela dor e perigo alheio. Há, efetivamente, uma lei não 
escrita, mas que está inata em nosso espírito e que não 
aprendemos, mas, que, ao contrário, trazemo-na forjada; não nos 
incultaram-na, mas trazemos dentro de nós. Não a aprendemos, 
recebemos ou lemos, mas a tomamos da própria natureza e temos 
manifestado essa lei quando nos comovemos com veemência diante 
dos perigos que pairam sobre os demais e muito frequentemente não 
podermos conter o fluxo de lágrimas que emanam dos nossos olhos. 
Contradição:  
Mas, dirás, os mais velhos quiseram que a palavra dada em um 
empréstimo de dinheiro fosse antes de tudo sagrada e inviolável. 
Solução:  
Muito bem, mas a violação da palavra dada, que se produz em 
muitíssimas ocasiões não por excessiva quantidade de gastos, mas 
por alguma contingência ou porque o destino nos voltou as costas, 
não deveria custar aos infelizes devedores o derramamento de tanto 
sangue e o despedaçar de seus corpos, dado que aos homens se 
considera-lhes homens por pensar que nada humano lhes é estranho 
e nenhuma virtude os faz mais ilustres e admiráveis do que a 
humanidade, que nos impulsiona, como se nos pressionasse com 
ferrões, a amar aos que nunca vimos antes, se notamos que são 
propensos à bondade e à mansidão. Todos os escritos dos antigos 
enaltecem que, quando enviaram a Dario, rei dos persas, a cabeça 
de Mileto, aquele que havia considerado o seu inimigo mais 
extremado, ele não fez nenhuma afronta ou vexação, mas ordenou 
que a levassem e enterrassem-na com honras. Elogiam Augusto 
que, quando viu a espada com que Antônio havia se suicidado, se 
retirou ao mais escondido lugar do palácio e entre lágrimas 
expressou a dor recebida por sua morte, e deu a ordem que o 
enterrassem no mesmo túmulo e com honra e pompa de rei junto à 
Cleópatra. E que dirá de Tito Vespasiano que, por imitar a clemência 
e a placidez de seu pai, Tito, se portou como um ser tão digno de 
amor e admiração de todos, que por só essa virtude o povo romano 
inteiro lhe chamou de deleite do gênero humano? E que dizer de 
César? Acaso não chorou diante da cabeça de Pompeu ao vê-la 
cravada em uma lança? Estes e outros exemplos da mesma classe 
nos advertem de quão injusta é a lei sobre o esquartejamento do 
corpo dos devedores, posto que mancha todas as leis da 
humanidade e da misericórdia.  
Conclusão:  
Em consequência, que se retire a lei e que o consenso público de 
todos a repudie, pois não se pode imaginar nem conceber nenhuma 
vingança mais criminosa para embrutecer o espírito dos homens, 
violentar a fechadura da justiça e da virtude e provocar a ruína súbita 
e a destruição do estado (PEREZ CUSTODIO, p.371-379, tradução 
nossa). 
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3.4 A utilização dos progymnasmata na atualidade 

 

Fleming (2003, p.115-116) aprova o uso dos progymnasmata na atualidade 

por vários motivos: a ideia central dos exercícios era que para alguém aprender a 

escrever e falar corretamente deveria adquirir as várias habilidades de fala e escrita; 

cada um desses blocos de construção tinha uma estrutura formal bem definida que 

era fácil de aprender, dando aos estudantes “dicas” para sustentar o seu material 

imaginativo e verbal, oferecendo modelos a seguir; e, os progymnasmata 

presenteavam os estudantes com uma enorme variedade de elementos retóricos 

que poderiam ser usados em textos narrativos, argumentativos, deliberativos, 

forenses ou epidícticos, em introduções e epílogos, em provas e refutações, por 

exemplo. E, além de todas essas vantagens, eram cuidadosamente ordenados, 

sendo, talvez, segundo o autor, a parte mais importante de seu design pedagógico. 

Essa sequência era de textos curtos a longos, de poesias a modelos cívicos de 

discurso, de atividades narrativas a argumentativas, de assuntos concretos a 

abstratos, de monólogo ao diálogo, dos tópicos irrefutáveis aos mais controversos, 

de demandas culturais dos estudantes das básicas a sofisticadas, de maior a menor 

assistência do professor. 

O autor48 diz que o uso dos progymnasmata  

 

Representa uma extraordinária pedagogia integrada nas linguagens 
artísticas. Os exercícios continham leitura, escrita, fala e escuta. Eles 
unem treino retórico e literário. Eles treinam os estudantes para 
invenção de ideias e manipulação de palavras. Eles conectam treino 
moral e intelectual (...) eles atendem a dons e necessidades das 

individualidades dos alunos (FLEMING, 2003, p. 117, tradução 
nossa).  

 

Além disso, os progymnasmata não prescrevem números de sentenças ou 

parágrafos para cada ponto inicial de composição de cada tópico do exercício; os 

estudantes devem privilegiar as ideias e não a extensão do texto, e cada um deve 

julgar qual é a quantidade de linhas necessária para o tratamento de cada questão.  

                                                             
48

 "Finally, the progymnasmata represent an extraordinarily integrated pedagogy in the language arts. 
This is true in multiple ways. The exercises combine work in reading, writing, speaking, and listening. 
They unite rhetorical and literary training (perhaps better than any educational system has ever done). 
They  practice students in both the invention of ideas and the manipulation of words. They connect 
intellectual and moral training (...) they balance attention to the gifts and needs of individual students".  
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Programas retóricos baseados na utilização dos progymnasmata têm sido 

adotados em escolas e universidades da atualidade nos Estados Unidos e Europa.  

Sobre essa revitalização dos progymnasmata, Church diz que: 

 

Toda essa atenção aos progymnasmata é promissora para 
estudiosos de retórica e professores de composição, e ultimamente 
para estudantes que podem desenvolver criatividade e entusiasmo 
maior enquanto estão adquirindo algumas habilidades necessárias 
pela escrita de tarefas antigas nas salas de aulas 
modernas49.”(CHURCH, 2004, p.9, tradução nossa) 

 

E Junior acrescenta: 

 

Quantas vezes o aluno universitário ouve do professor que a sua 
ideia é boa, mas não está suficientemente desenvolvida! Essa crítica 
não a ouviria, por certo, um estudante com formação consumada na 
arte dos progymnasmata. Com exercícios ao nível da fábula, da 

narração e descrição, o aluno adquire as competências básicas que 
o habilitam a escrever ensaios narrativos e descritivos. Com 
exercícios de elaboração tanto ao nível da cria, máxima, provérbio e 
comparação, como ao da refutação, confirmação, encómio, vitupério, 
tese e introdução a uma lei, ele aprende a arte de comparar e 
contrastar pessoas, ideias, mitos e outras formas literárias, ao 
mesmo tempo que desenvolve competências retóricas e dialécticas 
de raciocínio argumentativo e persuasivo. O resultado final deste 
acúmulo de competências era, por acréscimo, a aprendizagem das 
formas básicas da escrita inventiva no âmbito da criação literária. 
Refiro-me em síntese ao conteúdo dinâmico dos exercícios que a 
tradição proginasmática consagrou. (JUNIOR, 2005, p. 5-6) 

 

3.4.1 Experiências recentes nos Estados Unidos 

             

             Em Kansas City, Missouri, estudantes do quarto ao nono ano na Whitefield 

Academy aprendem com os progymnasmata e esse treinamento ajuda-os a escrever 

com mais coesão e foco, e pontuarem bem nos exames nacionais de composição 

escrita. A Wilberforce School em Princeton, New Jersey, também adota os 

progymnasmata como parte de seu currículo clássico e declara que os exercícios 

melhoram a escrita dos alunos (BAXTER, 2008, p. x). 

Muitos outros pesquisadores e professores estão utilizando os exercícios: 

                                                             
49"All this attention to progymnasmata is promising for scholars of rhetoric and teachers of 
composition, and ultimately for students who may, like my students, find greater enthusiasm and 
creativity while acquiring some necessary skills by writing ancient assignments in the modern 
classroom." 
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3.4.1.1 A.P. Church 

 

  Professor da Universidade do Texas, em Brownsville, Church percebeu a 

dificuldade que os alunos tinham para escrever dissertações e compreender o que 

liam. O professor e seus colegas percebiam que ensinar a escrever usando a 

fórmula dos cinco parágrafos restringia o pensamento criativo, a leitura e escrita dos 

alunos e esses não conseguiam escrever bons textos, apresentando uma tese e 

provando-a como recomenda Aristóteles em Retórica, pois perdiam-se nas tramas 

do texto. Também perceberam que quando diziam aos alunos para fugir da fórmula 

de 5 parágrafos, eles perguntavam: “quantos parágrafos deve ter o texto então?” 

Decidiram, então, utilizar os progymnasmata em suas aulas de Literatura. 

No artigo Progymnasmata – Using Ancient Assignments for Creative Thinking, 

Reading and Writing (2004), o autor descreve como aplicou alguns exercícios 

(fábula, narração, descrição, cria, máxima, etopeia) em 42 horas de aulas por 

semestre, usando excertos de textos de Gilgamesh, Ilíada, Eneida, Novo 

Testamento e Confissões de Santo Agostinho. Os alunos liam exemplos literários 

que eram discutidos em sala de aula e eram convidados a realizar atividades de 

paráfrase, personificação (etopeia), descrição e escrita de dissertações respondendo 

a perguntas que eram feitas. Church exemplifica alguns desses exercícios. Outros 

professores de composição da universidade também adotaram esse programa. 

Junior diz:  

 

Foi tal a vitalidade dos exercícios elementares de retórica nas épocas 
helenística e da Roma imperial, e tão grande a sua influência sobre 
as gerações futuras, que este paradigma de ensino retórico, literário 
e crítico ainda hoje inspira modelos de educação e cultura em muitas 
escolas ocidentais. Historiadores de retórica como Church contam 
como a sua experiência no ensino universitário na área de estudos 
literários evoluiu de um estado de frustração e desencanto, face ao 
elevado grau de iliteracia cultural revelado na maior parte dos 
estudantes, para outro de satisfação crescente com os resultados 
alcançados por força da implementação de um sistema de exercícios 
graduados em tudo semelhante aos dos progymnasmata. Ao ensinar 
os seus alunos a ler e pensar criticamente, bem como a escrever de 
forma clara e concreta, Church facilmente os conduziu ao ponto de 
produzirem ensaios acadêmicos de qualidade, na plena convicção de 
que aquele sistema permanece ainda hoje válido, graças à sua 
comprovada eficácia no cultivo de todas as competências intelectuais 
necessárias à consolidação da arte retórica e literária (JUNIOR, 

2005, p.16). 
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3.4.1.2 Richard Harp 

 

Em  Practicing what we preach: using the classics to teach the classics, Harp 

descreve um programa baseado no modelo dos progymnasmata que desenvolve na 

Universidade de Kansas para 250 alunos dos dois primeiros anos da graduação. 

O curso é interdisciplinar (“team-taught”) – vários professores combinam 

assuntos de suas disciplinas individuais em um único curso. A integração é 

alcançada pela memória e os temas sobre amor, família, amizade e morte com os 

quais os alunos têm familiaridade são abordados. Por considerarem que só o retido 

pela memória é significante, o curso não atribui notas aos alunos. O programa é 

baseado nos exercícios repetitivos e graduais dos progymnasmata que são ideais 

para tornar acessíveis aos estudantes vários tipos e modos de expressarem os 

assuntos já lidos por eles. Inicia-se com os de narração (paráfrase) e descrição. 

Os cursos têm a duração de, pelo menos, 4 semestres. Os alunos são 

convidados à leitura de poemas, recitação e a colocarem epígrafes em todos os 

seus textos; a elaborarem uma estória a partir de uma frase retirada do texto, por 

exemplo. Estudantes que participam do programa leem fábulas de Esopo, A Divina 

Comédia de Dante e Odisseia de Homero e usam o que aprenderam nas leituras 

para escrever fábulas e narrativas. Estudam A República de Platão e escrevem 

comparações entre, por exemplo, aristocracia platônica, aristocracia francesa no 

século XVIII e a democracia dos Estados Unidos. Estudantes também exercitam a 

memória de dois modos: não lhes é permitido fazer anotações sobre as aulas e 

também memorizam poemas ingleses (um total de 10 poemas a cada semestre por 

estudante). Selecionam versos dos poemas memorizados para expandi-los nos 

exercícios de cria e máximas elaborando-os "a partir da declaração de sentido de 

fábula, de uma ocorrência da história e de um poema épico, de um verso ou 

passagem de um poema que memorizaram, e finalmente, aplicam isso a um fato 

ocorrido em suas próprias vidas ou observado de assuntos sociais ou políticos” 

(HARP, 2008, p. 485). Os estudantes não escrevem todos os progymnasmata, 

apenas cinco: fábulas, narrativas, comparações, crias e máximas; e os modelos são 

os melhores textos da literatura. Os professores da Universidade do Kansas também 

elaboram exercícios para os alunos e apresentam as aulas de literatura no formato 

de uma tese. Harp acredita que, desse modo, um professor se torna algo mais que 

um mero transmissor de preceitos retóricos, torna-se um exemplo para os alunos (p. 
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487). Além disso, o ensino é como na Antiguidade; Gramática, Lógica e Retórica são 

praticados em conjunto e não separadamente. 

 

3.4.1.3 Robert J. Connors 

 

Connors, professor de inglês da University of New Hampshire, no capítulo V 

do livro Classical Rhetoric for the Modern Students, sugere a utilização dos 

progymnasmata para os cursos de composição da atualidade, destacando que, pela 

necessidade de redução dos cursos para um tempo mais curto, a sequência de 

exercícios oferecida por ele é baseada em elementos selecionados da sequência 

clássica original (CORBETT & CONNORS, 1999, p.485-488, tradução nossa). 

O autor sugere várias questões para os exercícios: 

1- Narrativa 

a) O começo de uma importante amizade ou relacionamento. 

b) Os eventos que levaram ao desenvolvimento de um interesse em uma carreira. 

c) A estória de uma viagem importante. 

d) Um evento que observou ter mudado você. 

e) Uma ocorrência irônica durante a época de guerra. 

f) Uma experiência estranha de um de seus pais. 

g) As últimas horas de uma figura famosa que encontrou um fim intempestivo. 

h) Um momento dramático na história política recente. 

2- Refutação e Confirmação  

Reivindicações para refutar ou confirmar: 

a) Ficar um tempo livre de escola antes da faculdade é uma boa ideia. 

b) Mulheres são mais moralistas do que homens. 

c) A guerra do Golfo assentou numa política estrangeira imoral. 

e) Habilidades escritas são necessárias para obtenção de um bom emprego. 

f) Pessoas como jovens não deveriam ter direito à carteira de motorista a não ser 

que tenham concluído o ensino secundário. 

g) Cigarros deveriam ser considerados ilegais. 

h) A prescrição de maconha deveria ser permitida aos médicos por razões de saúde. 

3- Lugar-comum 

Exemplos que poderiam ser ampliados: 
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a) Um milésimo de ação vale mais a pena que uma tonelada de teoria. 

b) Você sempre admira o que realmente não entende. 

c) Um julgamento frio vale mais que mil conselhos apressados. 

d) Ambição é a última enfermidade de mentes nobres. 

e) A nação que se esquece de seus defensores será esquecida. 

f) Poder corrompe; poder absoluto corrompe absolutamente. 

g) Enquanto o galho estiver curvado, a árvore crescerá. 

h) A caneta é mais poderosa que a espada. 

4- Louvor ou acusação (encômio ou vituperação).  

Exemplos de assuntos que podem ser usados tanto para elogiar como para acusar: 

a) As posições públicas de Malcolm X ou Booker T. Washington sobre questões 

raciais. 

b) A liderança de Benedict Arnold ou Erwin Rommel 

c) A influência social de Phyllis Schlafly ou Madonna. 

d) A ética de Hillary Rodham Clinton. 

e) A carreira judicial de Robert Bork. 

f) As teorias legais de Catherine Mackinnon. 

g) As execuções de Sacco e Vanzetti ou dos Roosenbergs. 

h) Ações recentes de banca de administradores ou grêmio estudantil de sua 

faculdade. 

i) A atuação parental de sua mãe ou pai. 

j) A atuação política de seu senador ou representante. 

5- Comparação 

Alguns objetos para comparação: 

a) Bill Clinton e Newt Gingrich. 

b) David Letterman e Jay Leno. 

c) Justiça de Sandra Day O’Connor e a justiça de Ruth Bader Ginsburg. 

d) MTV e VHI. 

f) Automóveis japoneses e domésticos. 

g) Escrita e fala. 

h) Lei e negócios como carreiras. 

6- Descrição 

Alguns assuntos para descrição: 

a) Um prisioneiro prestes a ser executado por injeção letal. 
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b) Um grupo de estudantes zangados em um bar no Fort Lauderdale. 

c) Uma mulher sem-teto empurrando um carrinho de compras. 

d) Um acidente automobilístico. 

e) O condutor de uma orquestra jovem. 

f) Pais deixando um estudante calouro na faculdade. 

g) Uma pessoa que se ajusta a um estereótipo perfeitamente. 

h) Uma pessoa com uma doença séria. 

7- Argumento (tese) 

Alguns temas clássicos e modernos: 

a) A vida na cidade é superior à vida no campo? 

b) As pessoas deveriam se casar ou morar juntas? 

c) Deve um estudante denunciar um outro para quem ele está traindo? 

d) São os salários do CEO muito altos na economia americana? 

e) O clone humano não é natural? 

f) Cartões de crédito são uma benção ou uma desgraça? 

g) Todos os americanos deveriam conhecer duas línguas? 

h) Os UFOs estão abduzindo seres humanos?  

8- Proposta de lei 

a) Devem ser abolidos os vale-refeições? 

b) A lei para uso de capacetes para motociclistas deve ser aprovada? 

c) A emenda sobre igualdade das mulheres ainda é necessária? 

d) Devem cigarros ser declarados e regulados como drogas? 

e) Mulheres deveriam ser enviadas para combates? 

f) O orçamento federal deveria ser equilibrado? 

h) Deveria a maconha ser legalizada? 

 

3.4.1.4 Paul Kortepeter - "Writing & Rhetoric" 

 

Writing & Rhetoric é uma coleção de 12 (os 10, 11 e 12 estão em fase de 

publicação) volumes baseada nos progymnasmata. O livro 1 aborda a fábula; o 2 e o 

3, a narrativa; o volume 4, crias e provérbios; o 5 trata da confirmação; o 6, o lugar- 

comum; o número 7, encômio e vituperação; volume 8, comparação; o livro 9, 

etopeia e descrição; os volumes 10 e 11 tratarão da tese , e , finalmente, o último 
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volume, de ataque ou defesa de uma lei. Os livros 1 a 8 são recomendados para 

alunos do 3º ao 7º níveis e os demais, para os outros níveis de ensino. 

 O autor Paul Kortepeter recomenda que cada livro deva ser utilizado por um 

semestre, portanto, é uma coleção que deverá ser utilizada por 6 anos com o aluno 

e pode ser adotada por escolas ou também por famílias. Cada volume é 

acompanhado pela edição do professor e por arquivos de áudio. A coleção da 

Classical Academic Press, editora da Pensilvânia, objetiva renovar a educação 

clássica nos Estados Unidos e fora do país também, publicando e treinando 

educadores em várias áreas: caráter e conduta, conversação, História, Arte da 

Retórica, Latim, Grego, Gramática, Lógica, Arte, Música, Drama, Aritmética, 

Ciências, Literatura Bíblica. 

Kortepeter é diretor curricular e professor do 8º ano em The Oaks Academy, 

uma escola privada, clássica, de educação primária e secundária (k-12) em 

Indianápolis, Estados Unidos. 

 

3.4.1.5 James A. Selby 

 

James Selby da Whitefield Academy in Overland Park, Kansas, é o autor da 

coleção Classical Composition que adaptou o currículo de composição usado por 

Quintiliano e Cícero para a realidade contemporânea para que pudesse ser 

efetivamente usado por estudantes do quarto ano do fundamental básico ao último 

ano do Ensino Médio. Ela é utilizada, por exemplo, no currículo clássico K-12 da 

Highlands Latin School em Louisville, Kentucky.  

A coleção é composta por 9 volumes : Fábulas; Narrativas; Chreia e Máximas; 

Refutação e Confirmação; Lugar-Comum; Encômio, Inventiva (Vituperação) e 

Comparação; Caracterização (Etopeia); Descrição; Tese e Lei.   

O autor sugere que cada volume seja utilizado em um ano; mas, caso o 

estudo se inicie no 6º ano ou série mais adiantada, o educador deve adotar mais de 

um por ano.  

As sugestões apresentadas para os que iniciarem no sexto ano são as 

seguintes50:  

                                                             
50

Fonte: Classical Composition Suggested Sequences. Disponível em https://www. memoriapress. 
com/wp-content/uploads/Suggested-CC-Sequence-Outcomes-of-Program.pdf Acesso 23 nov. 2017. 
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a) 6º ano: Fábulas e Narrativas. 

b) 7º ano: Chreia e Máximas; Refutação e Confirmação.  

c) 8º ano: Lugar-Comum. 

d) 9º ano: Encômio, Invenctive (Vituperação) e Comparação.  

e) 10º ano: Caracterização (Etopeia). 

f) 11º ano: Descrição. 

g) 12º ano: Tese e Lei. 

      Os estudantes que iniciarem no 7º ano não chegarão aos exercícios de Tese 

e Lei.  

 

Para aqueles que começarem o programa no 9º ano, os professores devem 

adotar a seguinte sequência:   

a) 9º ano: Fábulas e Narrativas. 

b) 10º ano: Chreia e Máximas; Refutação e Confirmação.  

c) 11º ano: Lugar-Comum; Encômio, Inventiva (Vituperação) e Comparação. 

d) 12º ano: Caracterização (Etopeia); Descrição; Tese e Lei. 

Para os que iniciarem no 8º ano, pode-se passar mais um ano nos últimos 

três estágios.  

Os que iniciarem os exercícios após o 9º ano, a sequência recomendada é:  

a) 10º ano: Fábulas e Narrativas. 

b) 11º ano: Chreia e Máximas; Refutação e Confirmação.  

c) 12º ano: Lugar-Comum; Encômio, Invenctive (Vituperação) e Comparação. 

 

3.4.1.6. Frank D’Angelo 

 

 Professor de Inglês de várias universidades americanas e PhD em 1970 na 

universidade de Nebraska (Lincoln) é responsável pela revitalização da retórica 

clássica nas salas de aulas americanas tendo publicado vários artigos sobre o 

assunto. O seu livro Composition in the Classical Tradition é baseado 

exclusivamente nos progymnasmata: cada um dos 12 capítulos detalha um exercício 

e ele diz como era ensinado e como deve ser na sala de aula contemporânea. 
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3.4.2. Experiências recentes no norte da Europa - Escandinávia 

 

Hoje, em toda a Escandinávia (Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia), há 

vários departamentos e seções de pesquisas retóricas nas faculdades e 

universidades. Desde meados de 1990, na Noruega e na Suécia e 1980, na 

Dinamarca, a Retórica iniciou sua expansão. 

A revista Rhetorica Scandinavica (RhS) desde 1997 já publicou 225 artigos. 

Em 2002, a Universidade de Oslo (Noruega) estabeleceu um programa de 

graduação em Retórica e Comunicação e, em 2007, um programa de mestrado (5 

anos de graduação). 

 

3.4.2.1 Jens E. Kjeldsen e Jan Grie 

 

Dentre as várias correntes de estudos retóricos, os autores do artigo 

Scandinavian Studies in Rhetoric, Jens E. Kjeldsen (professor de retórica na Bergen 

University, na Noruega, e Södertöns Högskola, na Suécia) e Jan Grie (colaborador 

no doutorado da Oslo University College), destacam os estudos dos progymnasmata 

dizendo que na Göteborg University, o professor Stena Hansson liderou o projeto 

Progymnasmata “De Aftônio ao Processo de Composição” (1999–2003), envolvendo 

mais de uma dúzia de professores de diferentes campos e instituições.  

As maiores publicações desse projeto incluem a antologia Progymnasmata 

(Hanson, 2003); a tradução, introdução e comentários de Aphthonius’ 

Progymnasmata de Anders Eriksson (Eriksson, 2002); e vários artigos sobre o 

projeto foram publicados na RhS (por exemplo, Radberg, 1999: Hellspong, 2001; 

Eriksson, 2006). (KJELDSEN & GRIE, 2011,p.7). 

 

3.4.2.2 Swedish Progymnasmata Project 

 

Anders Sigrell, professor de Retórica no Departamento de Estudos da 

Escandinávia, autor de Progymnasmata and modern writing pedagogy, lidera um 

projeto de ensino de composição, The Swedish Progymnasmata Project intitulado 

From Aphthonius to the Writing Process sustentado pela Swedish Tercentary 

Foundation. Na Suécia, os exercícios são parte do currículo da Umea University, 
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onde atua o professor que, de 2001 a 2002, foi pesquisador visitante no 

Departamento de Filosofia da University of Texas. 

 

3.4.3 A importância dos progymnasmata para a composição do texto argumentativo 

 

Prible e Kortepeter (2016, l.8, p. XII, tradução nossa) apontam como os 

progymnasmata podem desenvolver cada fase da composição, ou seja, para que 

modalidade textual exercitam o aluno: 

 

1- Fábula – composições narrativas. 
2- Narrativa – composições narrativas com elementos narrativos, 
descritivos. 
3- Chreia e Provérbios – composição expositiva com elementos 
narrativos, descritivos e persuasivos. 
4- Refutação e confirmação - composição persuasiva com elementos 
narrativos, descritivos e expositivos. 
5- Lugar comum – composição persuasiva com elementos narrativos, 
descritivos e expositivos. 
6- Encômio e Vituperação – composição persuasiva com elementos 
narrativos, descritivos e expositivos. 
8- Descrição e personificação – composições descritivas com 
elementos narrativos, expositivos, persuasivos e comparativos. 
9- Tese – composição persuasiva com elementos narrativos, 
descritivos e expositivos e comparativos. 
10- Proposta de lei – composição persuasiva com elementos 
técnicos, narrativos, descritivos, expositivos e comparativos. 

 

Nas últimas décadas, como vimos, a retórica clássica vem reconquistando o 

seu lugar no ensino da composição escrita em muitas escolas (especialmente nas 

universidades em cursos paralelos, muitas vezes, como disciplina eletiva) e muitos 

artigos e manuais têm sido publicados, especialmente nos Estados Unidos e 

Escandinávia.  

 Muitos estudiosos elaboraram manuais para universitários baseados na 

retórica clássica incluindo Sharon Crowley e Debra Hawhee (Ancient Rhetorics for 

Contemporany Students, em 2004), Frank D’Angelo (Composition in the Classical 

Tradition, em 2000) e Edward P. J. Corbelt e Robert Connors (Classical Rhetoric for 

the Modern Student, em 1999).  

D’Angelo diz, sobre a tradição retórica, que a sua utilidade prática tem sido 

demonstrada por muitos séculos e que permanece relevante na atualidade (2000, p. 

xiv) e Crowley & Hawhee afirmam que “Essa arte difere significativamente dos 
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modos de composição normalmente ensinados na escola hoje, com que os oradores 

e escritores com um conjunto resumido de regras pseudocientíficas ditam como um 

discurso completo deveria se revelar” (2004, p. xvi). 

 E muitos teóricos modernos também encontraram benefícios especificamente 

nos clássicos progymnasmata. D’Angelo afirma que esses exercícios “superam os 

problemas do formalismo vazio, falta de objetivo, e falta de retoricidade das 

pedagogias tradicionais correntes e de outros tipos que têm sido alvo de críticas nas 

recentes teorias de composição” (2000, p. xix, tradução nossa). Murphy também 

concorda que os valores pedagógicos da instrução de composição latina, incluindo 

os progymnasmata “certamente são merecedores de estudo” (“surely seem worth 

studying”) (2012, p.76). Corbett & Connors e Crowley & Hawhee incluem nos seus 

manuais de ensino da retórica clássica um capítulo sobre os progymnasmata, dando 

exemplos de como eram ensinados e como devem ser aplicados nas aulas da 

atualidade.  

Kennedy em sua obra Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric 

declara que  

Os manuais dos progymnasmata podem interessar aos modernos 
professores de composição, porque eles apresentam uma sequência 
de tarefas em leitura, escrita e fala com aumento gradual de 
dificuldade e maturidade de pensamento desde simples estórias à 
argumentação, combinados com o estudo de modelos literários. 
Dessa forma, os exercícios eram certamente efetivos por 
proporcionarem aos alunos, por séculos, técnicas verbais que muitos 
estudantes na nossa época parecem raramente desenvolverem51 

(KENNEDY, 2003, p. ix,x, tradução nossa). 
 
 

Sigrell, ao defender o uso dos progymnasmata no ensino de retórica na 

atualidade, além de apontar a sua significância para o exercício da linguagem e para 

apresentação de opiniões e ações, destaca que  

 

pelos exercícios (...) há um momento de “inventio”, no qual os alunos 
precisam formular anti-teses para seus próprios pontos de vista, 
contrários, que poderiam ser vistos como objeções e contra- 
argumentos razoáveis, o que facilita o entendimento de que deve 

                                                             
51 "The handbooks of progymnasmata may also interest modernteachers of composition, for they 

present a sequence of assignments in reading, writing, and speaking which gradually increase in 
difficulty and in maturity of thought from simple story-telling to argumentation, combined with study of 
literary models. As such, the exercises were certainly effective in providing students for centuries with 
verbal skills that many students in our time seem less often to develop".  
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haver algo a ser aprendido mesmo a partir de opiniões 
diametralmente opostas52 (SIGRELL, 2003, p.116, tradução nossa). 
 

 

Frank D’Angelo (2000, p.2) escreveu um manual sobre os progymnasmata 

dizendo que o seu objetivo pedagógico é “ensinar a oradores e escritores a pensar 

com eficiência, a discriminar valores, a fazer julgamentos relevantes, a se 

comunicarem com eficiência, e a apresentarem ações virtuosas53”. 

Clark (1957,p. 21254 apud Gibson, 2014, p.2) afirma que “O objetivo dos 

exercícios retóricos não era, de modo geral, fazer a verdade prevalecer, mas fazer 

um lado da questão debatida parecer tão plausível quanto possível e então dar a 

volta à questão e fazer o outro lado da questão parecer tão justa como plausível55”.  

O currículo clássico baseado na Retórica e, especialmente, nos 

progymnasmata, exercícios que ensinavam os alunos a pensar, agir e falar bem, 

pode ser um importante método para o ensino do texto dissertativo-argumentativo no 

Ensino Médio no Brasil. Muitos professores de Produção Textual da atualidade 

desconhecem-no (apesar de ter sido desenvolvido há mais de 2000 anos pelos 

gregos e disseminado pelos romanos). Sabemos que os estudantes na atualidade 

precisam exercitar o pensamento crítico, a discriminação de valores por meio de 

seus próprios julgamentos, comunicar-se efetivamente para o seu próprio bem e 

para o da sociedade também e os progymnasmata podem auxiliá-los para que 

sejam capazes de atuar com sabedoria na vida e nos textos que produzem. 

 Vários aspectos característicos dos progymnasmata e úteis para o ensino de 

produção textual poderiam ser abordados em pesquisas sobre o tema: importância 

da repetição, imitação, leitura compreensiva, leitura oral, memorização, paráfrase, 

correção do professor, autocorreção, apresentação oral em público e muitos outros. 

Interessa-nos, no entanto, nesta pesquisa, a elaboração escrita dos exercícios, já 

que oferece uma variedade de procedimentos e critérios que preparam o indivíduo 

                                                             
52

 “Throughout the exercises (...) there is an invention moment, where the students are supposed to 
formulate anti-theses to their taken standpoints, contraries that could be seen as objections and 
reasonable counter-arguments, something that facilitates the understanding that there might be 
something to learn even from diametrically opposed opinions.” 
53

 “(...) to teach speakers and writers to think effectively, to discriminate among values, to make 
relevant judgments, to communicate effectively, and to perform virtuous actions.” 
54

 D.L.ClarkD.L.Clark. Rhetoric in Greco-Roman Education. New York: Columbia University Press, 
1957. 
55

 “The aim of the rhetorical exercises was not in general to make truth prevail, but to make one side of 
a debatable question seen as plausible as possible and then turn around and make the other side of 
the question seen just as plausible.” 
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para que decidam o que vão escrever, que posicionamento defenderão no texto 

dissertativo-argumentativo. 

 Os tópicos dos progymnasmata encorajam os alunos a uma exploração 

aprofundada dos problemas porque os levam a pensar em valores fundamentais 

como igualdade, justiça, convivência, vantagens, segurança, possibilidade, 

propriedade, racionalidade, consistência, credibilidade e muitos outros. Esses 

exercícios oferecem estrutura e pontos de partida para os estudantes para que não 

comecem o texto do nada e, além disso, não prescrevem número de frases ou 

parágrafos, privilegiam as ideias e não a extensão do texto. 

 Outra questão interessante é que o aluno progride não a partir de uma 

fórmula ensinada pela escola (o modelo dos cinco parágrafos, por exemplo), mas 

sim por meio dos tópicos propostos pelos progymnasmata que os levam a refletirem 

bastante sobre assuntos importantes relacionados à vida real para que futuramente 

possam produzir seus discursos fundamentados em seu próprio posicionamento 

com mais facilidade. 

 Murphy56 faz uma comparação para ilustrar porque os professores deveriam 

adotar a metodologia clássica:  

 

Isso tudo é apenas um disparate antiquado e impraticável? 
Considere apenas um exemplo dos velhos princípios remodelado 
para adequar-se às necessidades modernas: quando o motor de 
combustão interna tornou os motores de carro algo possível, os 
carros usavam rodas de carruagens. A vibração arruinou os motores 
delicados, então Charles Goodyear inventou o pneumático para se 
ajustar àquela antiga invenção, a roda. A roda já funcionava por 
milhares de anos, mas a roda do carro motorizado teve que ser 
repensada e replanejada para ajustar-se aos tempos modernos 
(MURPHY,1982, p. 10, tradução nossa).  
 
 

Sobre essa declaração, Baxter (2008, p. 50) diz que Murphy, com esse 

exemplo, convoca os educadores a entenderem os princípios da retórica clássica e 

então a fazerem uma adaptação moderna para ajustar-se as suas necessidades. Ele 

diz que, frequentemente, perdem um tempo enorme e muita energia “reinventando a 

                                                             
56 "Is this all just impractical antiquarian hogwash? Consider just one example of old principles 
reshaped to fit modern needs: when the internal combustion engine made motor cars possible, the 
cars used regular carriage wheels. The vibration ruined the delicately constructed engines, so Charles 
Goodyear invented the pneumatic tire to fit that ancient invention, the wheel. The wheel itself had 
worked for thousands of years, but the motorcar wheel had to be rethought and replanned to fit 
modern times."  
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roda” e, quando percebem que métodos e teorias aprendidos nas últimas 2 ou 3 

décadas são falhos, acreditam que precisam, por conta própria, escolher novos 

modos de ensinar e ler, escrever e pensar. Algumas técnicas são brilhantes, mas 

muitas são apenas reproduções de partes do currículo clássico retórico; nesse caso, 

deveriam, em vez de iniciar com esse currículo e depois ignorá-lo temendo-o por sua 

complexidade, aprendê-lo e construir uma metodologia própria a partir dele.  

 No próximo capítulo, será apresentado um modelo-piloto adaptado à 

realidade da escola de Ensino Médio brasileira baseado nos progymanasmata.   
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4 PROPOSTA DE ENSINO 

 

Neste último capítulo da tese, serão apresentadas sugestões de como o 

professor pode aplicar os progymnasmata em turmas de Ensino Médio. É um 

modelo-piloto para que, a partir dele, o educador proponha atividades escritas 

semelhantes em suas turmas a fim de que, por meio dessas, elaboradas a partir dos 

modelos dos antigos progymnasmata, exercite a capacidade de posicionamento 

crítico e da escrita de seus alunos, incentivando-os a pensarem sobre várias 

questões e organizarem esses pensamentos em seus textos. 

Nossa sugestão é de que os professores de Língua Portuguesa, responsáveis 

pelo ensino da Gramática, Literatura e Redação utilizem o livro didático como 

sempre em suas aulas e que coordenem esse projeto durante os três anos do 

Ensino Médio em 2 aulas complementares semanais com grupos reduzidos de 

alunos (o ideal seria grupos de, no máximo, 15 alunos).  

O professor deve escolher textos motivadores considerados clássicos da 

literatura e relevantes para o Ensino Médio, assim como faziam os gregos e 

romanos em suas aulas, e fazer uso intercalado dos gêneros textuais a fim de que a 

leitura dos textos e a realização dos exercícios não se torne cansativa para os 

alunos. E, sempre que necessário, o projeto deve envolver a participação de 

professores de várias áreas: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, História, 

Biologia, Geografia, Teatro, por exemplo.    

           É necessário também que o professor, além da sequência das atividades 

escritas presentes nesse modelo-piloto, faça leitura detalhada e compreensiva do 

texto principal com os alunos (sempre um texto da literatura clássica) para 

reconhecimento do gênero e tipo textual, esclarecimento de dúvidas sobre o 

vocabulário; proponha exercícios de paráfrase e memorização – sem olhar o texto, o 

aluno deve recontá-lo com suas próprias palavras oralmente e/ou por escrito; trate 

de questões de compreensão e de vocabulário; exercite a reescrita – reescrita de 

frases incoerentes ou fora de ordem, com problemas de coesão, reescrita da voz 

passiva para ativa, de frases afirmativas para interrogativas, exclamativas, 

negativas; proponha atividades orais – dramatizações, “trava-língua”, leitura de seu 

próprio texto, etc.e auxilie os alunos a melhorarem os textos com exercícios de 

revisão textual oral e escrita (com modelos de correção). 
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No modelo-piloto, sugerido aos professores do Ensino Médio, serão 

apresentados todos os progymnasmata. Sugerimos que o professor exemplifique 

cada exercício para que o aluno saiba como fazer. O professor pode consultar os 

exemplos desta tese ou, se preferir, escrever os seus exemplos sobre questões 

diferentes da que está propondo ao aluno e apresentar o texto antes que ele escreva 

o seu próprio. 

Os objetivos de cada exercício em relação ao desenvolvimento da escrita são 

muitos. 

As fábulas, por exemplo, dão aos estudantes oportunidades de exercitar         

resumos e amplificações de textos, de criar moral e seus próprios textos e                

introduzem conceitos como ideia principal e características das personagens. 

Os exercícios com narrativas, além de proporcionarem todas as                      

oportunidades das fábulas, inclusive a de aumentar a capacidade de o aluno             

flexibilizar o uso da linguagem por meio de manipulação de frases (troca de 

discurso, troca de modalidades), introduzem os conceitos de enredo (início, meio e 

fim), de  diálogo e descrição, encorajam alunos a criar os seus próprios textos e 

ampliam o   pensamento crítico deles.  

Atividades como crias e máximas introduzem os estudantes ao texto             

expositivo, usando um roteiro de seis passos que os ajudam a organizar os seus          

pensamentos dentro dos modelos de ideias; dão oportunidades de atualizarem,        

reescreverem provérbios e máximas; desenvolvem o conceito de narrativas               

biográficas; introduzem a ideia de paráfrase bem como de comparação e oposição e     

também colaboram para o aumento do entendimento por parte dos alunos da              

importância de sempre flexibilizar a sua linguagem.  

Confirmações e refutações são exercícios que revisam os conceitos de             

narrativas, enredo, personagem, fábula, parábola, contos de fada, histórias, mitos;     

introduzem os conceitos de argumentos versus “disputa verbal” e refutação versus   

confirmação; correspondem a textos persuasivos (argumentativos) na teoria             

moderna da composição escrita, pois foram extraídas de duas partes do discurso          

clássico com o mesmo nome. Dão oportunidades aos estudantes para analisar         

credibilidade, probabilidade e improbabilidade, clareza e falta de clareza, 

propriedade e impropriedade; reforçam a habilidade para resumir e parafrasear para 

que desenvolvam maior flexibilidade retórica; também exercitam a flexibilidade de 

uso da linguagem; e, por utilizar-se de modelo predeterminado, ajudam os 
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estudantes a organizarem os seus pensamentos na produção de texto 

argumentativo. Além disso, apresentam aos alunos os conceitos de revisão, 

correção de textos e crítica compartilhada. 

 Os exercícios denominados “lugar-comum”, assim como os de refutação e      

confirmação, são persuasivos, pois, por meio deles, o estudante tenta convencer o    

leitor de que sabe o que está falando e que suas ideias são importantes e corretas.   

Eles possibilitam ao aluno a escrita com destreza de textos persuasivos de seis           

parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão, atacando condutas              

inadequadas e defendendo condutas virtuosas; fazendo uso do pathos para           

provocar emoções nos leitores e praticar os conceitos de tese, argumentos de          

sustentação e antecipação de possíveis argumentos de refutação. Também             

encorajam os alunos a planejarem a sua argumentação antes de escreverem o        

parágrafo, exercitam a utilização de citações na elaboração de partes da                    

composição e o desenvolvimento da revisão, correção de textos e crítica                     

compartilhada. Eles ajudam no desenvolvimento do vocabulário, análise de               

linguagem, criação de analogias, revisam os conceitos de argumentos versus           

“batalhas verbais”, refutação versus confirmação, revisam os conceitos de contraste 

e comparação, monólogo e solilóquio, reforçam as habilidades de resumo e             

paráfrase, e amplificação pela descrição. 

 Encômio e vituperação, além de continuarem a exercitar todas as habilidades 

descritas nos exercícios anteriores, guiam os estudantes pelo processo de escrita de 

breves textos biográficos; incluem o uso da hipérbole e de outras figuras retóricas   

que provocam emoção nos ouvintes tais como antítese, eufemismo, paralelismo, por 

exemplo. 

 Os de comparação demonstram como usar citações, auxiliam também na 

escrita de textos comparativos de seis parágrafos com introdução,          

desenvolvimento e conclusão, analisando as semelhanças e diferenças entre dois     

assuntos. Com eles, os alunos praticam os conceitos de tópico frasal e esboço da     

narrativa e reforçam a habilidade de retirar informações dos textos, organizá-las e      

resumi-las em parágrafos expositivos, reforçam o uso do pathos com analogias,      

metáforas, comparações e outras figuras, além de também exercitarem as                

habilidades dos exercícios anteriores. 

 Os exercícios de prosopopeia (criação de uma pessoa) ou etopeia (criação de 

uma personagem) e de descrição estão incluídos nos anteriores. Desenvolvem a 
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capacidade de informar, descrever, narrar e analisar; servem para o exercício de 

persuasão pela emoção (pathos), lógica (logos) e credibilidade (ethos); exercitam a 

habilidade de incorporação de fatos e detalhes nos textos; desenvolvem o 

pensamento crítico.    

Tese e proposta de lei possibilitam aos alunos o aprimoramento das 

habilidades de raciocínio através da introdução de contraponto e solução, 

proporcionando-os uma multiplicidade de oportunidades para criar e defender 

argumentos a partir de temas propostos. Com eles, desenvolvem a competência 

argumentativa, preparando-se para as habilidades avançadas de retórica 

necessárias para a escrita de textos dissertativos-argumentativos, ou seja, 

"qualificam-se" para a redação do Enem.  

Apresentaremos, neste capítulo, um exemplo para cada série do Ensino 

Médio. Todas as explicações sobre os progymnasmata e exemplos já foram 

apresentados nos capítulos anteriores; por isso, não nos dirigiremos ao professor 

orientando-o na aplicação das atividades, mas, ao lado do enunciado de cada 

questão, incluiremos o nome do progymnasmata (entre parênteses e em negrito) a 

que corresponde o exercício.  

A escolha do tema e do texto principal motivador foi feita considerando-se a 

maturidade dos alunos e seu conhecimento literário. Todos os textos de cada uma 

das propostas tratam sempre do mesmo assunto. 

Desse modo, para o primeiro ano do Ensino Médio, propusemos a leitura da 

fábula O velho, o menino e a mulinha de Monteiro Lobato, consagrado como um dos 

maiores escritores modernistas brasileiros. Além dela, um conto do escritor João do 

Rio, intitulado Um homem de cabeça de papelão. João do Rio (1881-1921) foi o 

pseudônimo mais constante de João Paulo Emílio Coelho Barreto, escritor e 

jornalista carioca, que também usou como disfarce os nomes de Godofredo de 

Alencar, José Antônio José, Joe, Claude, etc., nada ou quase nada escrevendo e 

publicando sob o seu próprio nome. Foi redator de jornais importantes, como O País 

e Gazeta de Notícias, fundando depois um diário que dirigiu até o dia de sua morte, 

A Pátria. Contista romancista, autor teatral (condição em que exerceu a presidência 

da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais), tradutor de Oscar Wilde, membro da 

Academia Brasileira de Letras, eleito na vaga de Guimarães Passos. Entre outros 

livros, deixou Dentro da Noite, A Mulher e os Espelhos, Crônicas e Frases de 

Godofredo de Alencar, A Alma Encantadora das Ruas, Vida Vertiginosa, Os Dias 
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Passam, As religiões no Rio e Rosário da Ilusão, que contém como primeiro conto a 

admirável sátira O homem da cabeça de papelão.  

Para o segundo ano, apresentamos seis textos. O primeiro, intitulado Vênus! 

Divina Vênus! é de Machado de Assis (1839-1908), um dos escritores mais 

importantes da literatura brasileira; primeiro presidente da Academia Brasileira de 

Letras; escreveu romances, contos, poesias, peças de teatro, inúmeras críticas, 

crônicas e correspondências. O segundo texto, que trata do mesmo tema, é uma 

ilustração do pintor Botticelli — O nascimento de Vênus. O texto III é o poema  

Receita de Mulher de Vinicius de Moraes (1913-1980), consagrado poeta e 

compositor brasileiro; e o texto IV, cujo título é o mesmo, é um poema de Millôr 

Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, tradutor, escritor e dramaturgo 

brasileiro. O último texto é um anúncio publicitário da Campanha Dove  Beleza Real 

de 2005. Lançada em 2004, em muitos países, a campanha nos mostra diretamente 

o quanto estamos equivocados com a atual realidade de nossas percepções de 

beleza e imagem corporal e tinha foco na melhoria da qualidade de vida das 

mulheres e autoestima; a beleza real se trata da beleza sem ilusões, ou seja, o 

produto destinado a mulheres de verdade e não estereótipos, comumente vistos em 

milhares de produtos espalhados por todo o mundo. Esta campanha visou 

desmascarar literalmente a faceta das campanhas já "batidas" de que mulher bonita 

tem que seguir os padrões de beleza impostos pela sociedade. O anúncio 

apresentado para os exercícios e que foi divulgado em 2005, na revista Contigo, 

trata de "curvas reais". A imagem apresenta sete mulheres, consideradas reais pelo 

fato de não atuarem como modelos profissionais. É interessante observar, no canto 

ao lado esquerdo da página, o texto: “Ao contrário das outras modelos desta revista, 

nós estamos aqui para mostrar curvas reais. Sistema Firmador Dove. Testado em 

curvas de verdade”. 

 E, para o terceiro ano, o texto principal escolhido para o modelo-piloto foi um 

clássico da literatura brasileira - o conto Urupês - de Monteiro Lobato. Além desse 

texto, sugerimos o trabalho com outros que decorreram desse conto: Jeca Tatu, a 

Ressurreição e Jeca Tatuzinho da campanha publicitária do Laboratório Fontoura e 

seus anúncios publicitários, além dos poemas Resposta do Jeca Tatu de Catulo da 

Paixão, poeta cearense, e Tristeza do Jeca em que há a voz do Jeca questionando 

o governo. Segundo o prefácio da 2ª edição de Urupês, esta obra surgiu do artigo 

Velha Praga, publicado originalmente no jornal O Estado de São Paulo no ano de 
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1914. Principal conto presente no livro, em Urupês, Monteiro Lobato apresenta e 

detalha características de um de seus maiores personagens: o Jeca Tatu. O título 

vem do apelido que essa personagem tem -“urupê” – que é uma espécie de fungo 

parasita. O escritor apresentou um caipira cheio de qualidades negativas, 

completamente diferente daquele existente até então na literatura, inserindo um 

novo olhar sobre o caboclo. O Jeca Tatu é o representante máximo do caboclo que 

vive na lei do menor esforço, alimentando-se e curando-se daquilo que a natureza 

lhe oferece. Sem nenhum tipo de educação e alheio a tudo o que acontece pelo 

mundo, representa a ignorância do homem do campo. Em Jeca Tatu: a ressurreição, 

é apresentada uma nova identidade do caipira. Revendo alguns de seus conceitos, 

em 1918, Monteiro Lobato apresenta um Jeca diferente: que é vítima de políticas 

públicas de um Estado que o deixa à margem do desenvolvimento. Pode-se dizer 

que ele é a denúncia do descaso do governo com relação às pessoas da zona rural 

uma vez que, segundo Monteiro Lobato, “Jeca Tatu não é assim, ele está assim”. O 

folheto do Biotônico Fontoura57 foi ilustrado em suas primeiras edições por Belmonte 

e, em seguida, por J. U. Campos. Lançado em 1924, Jeca Tatuzinho veio ensinar 

noções de higiene e saneamento às crianças, por meio do personagem-símbolo 

criado por Monteiro Lobato. O poema Resposta do Jeca Tatu (1989) de Catulo da 

Paixão, poeta cearense, ficou conhecido nacionalmente por ter sido interpretado por 

Rolando Boldrin em programa de televisão; o vídeo58 pode ser acessado e 

apresentado aos alunos.  Tristeza do Jeca é uma canção de autoria de Angelino de 

Oliveira, que nasceu em Itaporanga, São Paulo; foi lançada em 1918 sem letra e 

assim gravada, em 1924, pela Orquestra Brasil-América, e, em 1926, gravada com 

letra pelo cantor Patrício Teixeira com muito sucesso, tornando-se um dos clássicos 

da música sertaneja brasileira até os dias de hoje. 

Recomendamos que, antes da leitura dos textos e dos exercícios, seja feita 

uma pesquisa sobre a vida e obra de seus autores. Esse trabalho poderá ser feito 

em grupos pelos alunos, sob a orientação dos professores envolvidos no projeto. E 

                                                             
57 "Adaptado no ano seguinte e, ao que consta, oferecido a seu amigo Cândido Fontoura para 

promoção dos produtos do laboratório Fontoura Serpe & Cia, em especial do Biotônico, chegaria a 
100 milhões de exemplares no centenário do escritor. Considerada a peça publicitária de maior 
sucesso na história da propaganda brasileira, inspiraria, naquele ano de 1982, a criação do Prêmio 
Jeca Tatu. Instituído pela agência CBBA – Castelo Branco e Associados". (http://historianovest. 
blogspot. com.br/ 2010/11/monteiro-lobato-jeca-tatuzinho.html Acesso 01 nov. 2017). 
58

Há vídeo que pode ser exibido para os alunos disponível em https://www.youtube. 

com/watch?v=E7eE7wZK43k Acesso 01 nov. 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelino_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelino_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaporanga_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADcio_Teixeira
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que seja apresentada aos alunos a obra. Também seria interessante a abordagem 

de costumes, fatos históricos, políticos e literários da época em que cada texto foi 

produzido, pois esse conhecimento é essencial para a compreensão desses. O 

professor poderá pedir a colaboração de professores de outras áreas, levar filmes da 

época (realizar sessões de cinema com palestras, por exemplo), propor 

dramatizações e diversas outras atividades, além das escritas apresentadas no 

modelo-piloto, a fim de aumentar o conhecimento dos alunos, o seu acervo de 

informações para que tenha mais facilidade e condições de realização dos 

progymnasmata. 

 

4.1 Modelo-piloto de atividades  

 

4.1.1 Para o primeiro ano do Ensino Médio 

 

TEXTO I : O VELHO, O MENINO E A MULINHA59 
O velho chamou o filho e disse: 
- Vá ao pasto, pegue a bestinha ruana e apronte-se para irmos à 
cidade, que quero vendê-la. 
O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e 
partiram os dois a pé, puxando-a pelo cabresto. Queriam que ela 
chegasse descansada para melhor impressionar os compradores. 
De repente, 
- Esta é boa! - exclamou um viajante ao avistá-los. O animal vazio e 
o pobre velho a pé! Que despropósito! Será promessa, penitência ou 
caduquice?... 
E lá se foi a rir. 
O velho achou que o viajante tinha razão e ordenou ao menino: 
 - Puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e assim tapo a boca do 
mundo. 
Tapar a boca do mundo, que bobagem! O velho compreendeu isso 
logo adiante, ao passar por um bando de lavadeiras ocupadas em 
bater roupa num córrego. 
- Que graça! - exclamaram elas. O marmanjão montado com todo o 
sossego e o pobre menino a pé... Há cada pai malvado por este 
mundo de Cristo... Credo!... 
O velho danou e, sem dizer palavra, fez sinal ao filho para que 
subisse à garupa. 
- Quero só ver o que dizem agora... 
Viu logo. O Zé Biriba, estafeta do correio, cruzou com eles e 
exclamou: 
- Que idiotas! Querem vender o animal e montam os dois de uma 
vez... Assim, meu velho, o que chega à cidade não é mais a mulinha; 
é a sombra da mulinha... 

                                                             
59 Adaptação da fábula de Esopo (O moleiro, o filho e o burro) feita por LOBATO (1994, p. 12,13). 
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- Ele tem razão, meu filho, precisamos não judiar do animal. 
Eu apeio e você, que é levezinho, vai montado. 
Assim fizeram, e caminharam em paz um quilômetro, até o encontro 
dum sujeito que tirou o chapéu e saudou o pequeno 
respeitosamente. 
- Bom dia, príncipe! 
- Por que príncipe? - indagou o menino. 
- É boa! Porque só príncipes andam assim de lacaio à rédea...  
- Lacaio, eu? esbravejou o velho. Que desaforo! Desce, desce, meu 
filho, e carreguemos o burro às costas. Talvez isto contente o 
mundo... 
Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a estranha cavalgada. 
acudiu em tumulto, com vaias: 
- Hu! Hu! Olha a trempe de três burros, dois de dois pés e um de 
quatro! Resta saber qual dos três é o mais burro... 
- Sou eu! - replicou o velho, arriando a carga. Sou eu, porque venho 
há uma hora fazendo não o que quero, mas o que quer o mundo. 
Daqui em diante, porém, farei o que me manda a consciência, pouco 
me importando que o mundo concorde ou não: já vi que morre doido 
quem procura contentar toda gente... (LOBATO, 1994, p 12-13). 

 

TEXTO II60 O HOMEM DE CABEÇA DE PAPELÃO61 
No País que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes, 
semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era 
príncipe. Nem deputado. Nem rico. Nem jornalista. Absolutamente 
sem importância social. 
O País do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais 
comum, o menos surpreendente em idéias e práticas. Os habitantes 
afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e 
avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da 
vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes 
eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, 
isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios 
da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna 
dos proprietários, nos subúrbios não passavam de um andar sem 
que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia 
milhares de automóveis à disparada pelas artérias matando gente 
para matar o tempo, cabarets fatigados, jornais, tramways, partidos 

nacionalistas, ausência de conservadores, a Bolsa, o Governo, a 
Moda, e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de 
fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com 
pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de 
inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso! Se não 
fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do Bom 
Senso! 
Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância 
alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família (tão 
boa que até tinha sentimentos), agira sempre em desacordo com a 
norma dos seus concidadãos. 

                                                             
60

 Há um vídeo sobre o conto em https://www.youtube.com/watch? v=ey QGdK7 tJMc Acesso 03 nov. 
2017. 
61

 Texto de João do Rio disponível em "Antologia de Humorismo e Sátira", organizada por R. 
Magalhães Júnior, Editora Civilização Brasileira — Rio de Janeiro, 1957, pág. 196. Disponível em 
http://www.releituras.com/joaodorio_ homem. asp Acesso 03 nov. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?%20v=ey%20QGdK7%20tJMc
http://www.releituras.com/joaodorio_%20homem.%20asp
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Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um 
defeito horrível: Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a 
verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora 
pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era 
diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, 
na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, 
os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no 
País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando 
mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras 
coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a 
família via chegar Antenor como a própria revolução; os mestres 
indignavam-se porque ele aprendia ao contrario do que ensinavam; 
os amigos odiavam-no; os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. 
Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a 
mandá-lo embora: Antenor nada do que fazia, fazia por mal. Ao 
contrário. Era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, 
só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor 
resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os 
parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido 
furioso. Não só para as vítimas da sua bondade como para a 
esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de 
explicar a sua caridade. 
Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os tramitas 
legais de um jovem solar, isto é: ser bacharel e depois empregado 
público nacionalista, deixando à atividade da canalha estrangeira o 
resto, os interesses congregados da família em nome dos princípios 
organizaram vários meetings como aqueles que se fazem na 
inexistente democracia americana para provar que a chave abre 
portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e o que é 
dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-
se. 
— Ouça! bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude. 
Pouco importa! Mas seja bacharel! Bacharel você tem tudo nas 
mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão: 
deputado, ministro. 
— Mas não quero ser nada disso. 
— Então quer ser vagabundo? 
— Quero trabalhar. 
— Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 
três coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as 
tem, mesmo trabalhando — é vagabundo. 
— Eu não acho. 
— É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, 
trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. 
Antenor foi trabalhar, entretanto. E teve uma grande dificuldade para 
trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar 
para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora que era 
mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas 
de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de um ano, dois 
meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não 
tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, 
verdadeiro, cheio de idéias. Até alegre — qualidade raríssima no país 
onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. 
Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam 
hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um 
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companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não 
atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com 
Antenor depois de despedido, companheiros e patrões ainda por 
cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira 
razão por que um homem não suporta outro homem! 
Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez: 
— É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a 
norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E 
depois com ares... 
O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu 
à mãe de Antenor: 
— A perigosa mania de seu filho é pôr em prática idéias que julga 
próprias. 
— Prejudicou-lhe, Sr. Praxedes? 
— Não. Mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, 
mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou 
eu. 
No País do Sol o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de 
perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter 
emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas 
idéias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o 
haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste 
experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe, no 
convívio social compreendia o desastre da verdade. Não o 
toleravam. Era-lhe impossível ter amigos, por muito tempo, porque 
esses só o eram enquanto não o tinham explorado. 
Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para 
ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. 
Mas, a razão sua, sem interesse, chocava-se à razão dos outros ou 
com interesses ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as 
hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas 
mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou 
tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora 
desculpava-o ainda. 
— É doido, mas bom. 
Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera 
o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinara 
geografia num colégio, de onde foi expulso pelo diretor; estivera 
numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos 
patrões; oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em 
todas as profissões vira os círculos estreitos das classes, a defesa 
hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele 
pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. 
— Mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer 
mal... 
— É da tua má cabeça, meu filho. 
— Qual? 
— A tua cabeça não regula. 
— Quem sabe? 
Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando o seu 
coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, 
filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente 
justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova 
do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas, com pasmo geral, a 
resposta de Maria Antônia foi condicional. 
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— Só caso se o senhor tomar juízo. 
— Mas que chama você juízo? 
— Ser como os mais. 
— Então você gosta de mim? 
— E por isso é que só caso depois. 
Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos 
maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça, 
estava convencido. 
Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da 
cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta de uma 
"relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão". Achou 
graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. 
— Traz algum relógio? 
— Trago a minha cabeça. 
— Ah! Desarranjada? 
— Dizem-no, pelo menos. 
— Em todo o caso, há tempo? 
— Desde que nasci. 
— Talvez imprevisão na montagem das peças. Não lhe posso dizer 
nada sem observação de trinta dias e a desmontagem geral. As 
cabeças como os relógios para regular bem... 
Antenor atalhou: 
— E o senhor fica com a minha cabeça? 
— Se a deixar. 
— Pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar 
sem cabeça... 
— Claro. Mas, enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. 
— Regula? 
— É de papelão! explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o 
número de sua cabeça, enfiou a de papelão, e saiu para a rua. 
Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava o 
pôquer com o Ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna 
vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe 
de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que 
não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros 
tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. 
Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar. 
Explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de 
contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, 
desprezou-a propondo um concubinato que o não desmoralizasse a 
ele. Outras Marias ricas, de posição, eram de opinião da primeira 
Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama 
crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos 
dos spartakistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, e, 
especialmente, pelo presidente da República — a quem atacou logo, 
pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão 
só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, 
amava a sua terra. Era o modelo da felicidade. Regulava 
admiravelmente. 
Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol 
estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que 
fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era 
cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais, 
para tomar pulso à opinião, quando os seus olhos deram na tabuleta 
do relojoeiro e lhe veio a memória. 
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— Bolas! E eu que esqueci! A minha cabeça está ali há tempo... Que 
acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não 
posso ficar toda vida com uma cabeça de papelão! 
Saltou. Entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. 
— Há tempos deixei aqui uma cabeça. 
— Não precisa dizer mais. Espero-o ansioso e admirado da sua 
ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. 
— Ah! fez Antenor. 
— Tem-se dado bem com a de papelão?  
— Assim... 
— As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por 
séries. Vendem-se muito. 
— Mas a minha cabeça? 
— Vou buscá-la. 
Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. 
— Consertou-a? 
— Não. 
— Então, desarranjo grande? 
O homem recuou. 
— Senhor, na minha longa vida profissional jamais encontrei um 
aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. 
Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa 
sensível do tempo, das idéias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O 
senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de 
exposição, uma cabeça de gênio, hors-concours. 
Antenor ia entregar a cabeça de papelão. Mas conteve-se. 
— Faça o obséquio de embrulhá-la. 
— Não a coloca? 
— Não. 
— V.Ex. faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos 
os dias. Fatalmente dá na vista. 
Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. 
— Diga-me cá. Mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, 
talvez prejudique. 
— Qual! V.Ex. terá a primeira cabeça. 
Antenor ficou seco. 
— Pode ser que V., profissionalmente, tenha razão. Mas, para mim, 
a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não 
regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a 
moral de cada terra. Fique V. com ela. Eu continuo com a de 
papelão. 
E, em vez de viver no País do Sol um rapaz chamado Antenor, que 
não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável — um dos 
elementos mais ilustres do País do Sol foi Antenor, que conseguiu 
tudo com uma cabeça de papelão.(RIO, 1957, p. 196) 

 

Atividades: 

1- (Fábula) Vamos sintetizar a fábula "O velho, o menino e a mulinha"? Faça isso 

eliminando os diálogos e todos os detalhes desnecessários ao entendimento do 

texto. Tente resumi-la em até seis linhas. 
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2- (Fábula) Reescreva a fábula, usando diferentes personagens. Mantenha a 

mesma lição. 

 

3- (Fábula) Divida a estória em três partes- início, meio e fim. 

 

4- (Fábula) Escreva uma nova fábula que sirva para ilustrar algo semelhante ao que 

aconteceu no texto I e que tenha acontecido com você ou com alguém que conheça 

na vida real. 

 

5- (Fábula) Escreva sua própria fábula, usando a mesma moral, mas mudando o 

enredo e as personagens. 

 

6- (Fábula) A seguir, você lerá quatro máximas que podem servir para fábulas. 

 “Quem nasce para dez réis não chega a vintém.” 

 “Quem vê cara não vê coração.” 

 “Contra a força não há argumentos.” 

 “Quanto maior a altura, maior o tombo.” 

a) Qual é o significado das morais? 

b) Qual situação e personagens serviriam para ilustrar cada uma delas? 

c) Escolha uma delas e crie uma fábula para ela ou reescreva uma que já seja de 

seu conhecimento. 

 

7- (Fábula) A fábula “O velho, o menino e a mulinha” é contada sob o ponto de vista 

de uma terceira pessoa. Isso significa que o escritor do texto atua como um 

observador. 

  O seu professor irá dividir a sua classe em três grupos. Os alunos de cada 

grupo deverão reescrever a fábula sob o ponto de vista de uma das personagens, ou 

seja, em 1ª pessoa como se você fosse o velho ou o menino ou a mulinha. Faça 

todas as adaptações que julgar necessárias. Você pode reduzi-la, se assim desejar, 

eliminando os diálogos e usando o discurso indireto. 

 

8- (Fábula- Etopeia) Como no mundo da ficção tudo é possível e, principalmente em 

fábulas, os animais falam, imagine o que a mulinha desta fábula falaria em cada 
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uma das situações apresentadas a seguir e escreva um parágrafo para cada uma 

delas. 

a) Quando um viajante fez crítica porque o animal estava vazio. 

b) Quando os dois carregaram-na às costas. 

c) Quando o velho retrucou dizendo que dos três ele era o mais burro. 

 

9- (Máxima) “Agradar a gregos e troianos” é uma expressão popular bastante 

comum no Brasil que surgiu a partir da história e mitologia grega. Supostamente, 

“agradar a gregos e troianos” seria uma referência ao episódio da lendária guerra de 

Troia. Historicamente houve uma guerra real entre a Grécia e Troia. Gregos e 

troianos eram povos muito distintos em seus costumes e durante esta batalha, que 

foi uma das maiores e mais importantes da história, existiam reinos de menor força 

que, na ocasião, deveriam se aliar ou aos gregos ou aos troianos. Quem não se 

aliasse a um deles, não estaria agradando a nenhum; mas o que os reis queriam era 

poder agradar aos dois, pois não sabiam quem venceria a guerra e os perdedores 

seriam desempossados e escravizados. Se houvesse um jeito de agradar aos dois, 

com certeza, essa seria a melhor opção. Esse é o significado literal da frase.  

Essa seria uma frase interessante para ser proferida em determinados 

contextos da vida. Pense em algumas situações em que esse provérbio poderia ser 

proferido e traduza o seu significado, ou seja, escreva o sentido que está implícito na 

declaração. Depois, escreva um novo provérbio usando uma linguagem diferente e 

imagens que sugerem o significado implícito dele. 

 Siga este exemplo para escrever a sua resposta:  

“Não devemos contar com ovos da galinha” 

1- Significado literal: nem todos os ovos serão chocados, então não se imagine 

possuindo um galinheiro cheio até que eles sejam chocados. 

2- Significado implícito, figurativo: não fique tão confiante que você será bem 

sucedido. 

3- Novo provérbio: “Não atravesse a ponte antes que chegue ao rio” ou “Não pense 

que ganhou o jogo antes de fazer um gol”. 

 

10- (Máxima) “Quem quer agradar a todos não agrada ninguém”. Essa máxima de 

Jean Jacques Rousseau sintetiza bem a moral que deve ser extraída da fábula 

(texto I). 
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a) Faça uma amplificação dela, seguindo os seguintes passos: elogie o dito 

em si, faça uma paráfrase do tema, explique por que isso foi dito, introduza uma 

comparação, dê um exemplo para esclarecer o significado, apoie o dito com o 

testemunho de outros, conclua. 

b) Faça uma pequena pesquisa e encontre uma estória fictícia ou real que 

aborde essa questão. Explique porque é importante que não se dê muita importância 

à opinião dos outros por meio dessa estória que você encontrou. 

 

11- (Refutação) Agora, vamos refutar o texto I, questionando sua credibilidade, 

probabilidade, clareza ou propriedade. Escreva quantos parágrafos julgar 

necessários. 

a) Comece pela estória e seu autor. Depois, apresente brevemente qual parte da 

estória é inacreditável, improvável, obscura ou imprópria. 

b) Faça um breve resumo da fábula em 4 ou 5 frases. 

c) Ataque e refute a partir do que você apresentou sobre a fábula no primeiro 

parágrafo. De que modo é inacreditável, improvável, obscura ou imprópria? 

Apresente detalhes para sustentar o seu posicionamento e use um trecho de uma 

fábula que ilustre o que você diz. 

d) Termine o seu texto com um breve epílogo ou conclusão. Lembre-se de reforçar o 

seu argumento ou fazer uma sugestão para o autor a fim de que ele mude esse 

trecho a fim de resolver o problema apresentado por você. 

 

12- (Lugar-comum) O tema “Quem quer agradar a todos não agrada ninguém” foi 

apresentado no texto I. Agora, é a hora de você pensar mais sobre esse assunto e 

escrever o seu texto.  

 As instruções a seguir irão ajudá-lo a organizar as suas ideias. Você pode 

fazer listas, escrever trechos ou frases completas como respostas para cada 

parágrafo que servirá para a defesa de seu posicionamento, de sua tese. 

 Os parágrafos que escrever, após seguir as instruções, serão o seu primeiro 

rascunho, sua primeira versão do seu texto e, depois, você fará a revisão 

necessária. 

 Parágrafo 1- Comece com uma frase na qual exponha o seu posicionamento 

contra as pessoas que sempre se preocupam em agradar aos outros com suas 

ações, mesmo que, para isso, deixem de agradar a si próprias. Lembre-se de que 
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uma tese é uma visão pessoal sobre a questão e pode ser questionada. Seja claro e 

específico. No mesmo parágrafo, apresente dois argumentos que reforcem a sua 

tese e dê mais detalhes sobre esses argumentos. Termine o parágrafo com uma 

ideia contrária, uma declaração que considere o lado oposto do que você 

apresentou. 

 Parágrafo 2- Introduza uma ideia contrária, comparando essas pessoas 

àquelas que não se importam com as opiniões dos outros sobre o que fazem. Use 

uma pessoa específica para ilustrar esse tipo de indivíduo. Apresente detalhes das 

ações realizadas por ela. 

 Parágrafo 3- Escreva um solilóquio representando os pensamentos de uma 

pessoa que está sempre querendo agradar a todos. Use introduções como “Uma 

pessoa que está sempre disposta a agir para agradar aos outros diria..." ou "Se 

pudéssemos ouvir os pensamentos de uma pessoa que está sempre disposta a 

agradar os outros seriam como esses:".  

 Lembre-se de que o leitor estará convencido de suas razões ao atualizar em 

palavras os pensamentos desse tipo de pessoa. 

 Parágrafo 4- Compare os pensamentos desse tipo de pessoa com outra que 

não seja assim, mas que tenha outro defeito e considere uma delas a pior pessoa. 

Você pode comparar com um bajulador, um fofoqueiro, por exemplo. 

 Parágrafo 5- Explique porque os leitores não deveriam ter pena de uma 

pessoa assim. Reforce a sua declaração usando transcrição de um trecho da 

narrativa para suportar o seu argumento. 

 Parágrafo 6- Escreva um epílogo ou conclusão apelando para a honra, justiça 

ou sérias consequências que podem advir dessa postura. Use um exemplo dos 

textos que leu para suportar o seu apelo final. Por exemplo: “É justo uma pessoa 

viver toda a sua vida em função de agradar os outros com seus atos?” ou “O que 

acontece para os outros que convivem com uma pessoa que age assim?” ou “O que 

pode acontecer para essa pessoa?” 

 

13- (Vituperação) Agora vamos pensar nas pessoas que estão sempre se 

intrometendo nas vidas dos outros, querendo que elas façam o que lhes propõem? 

Vamos fazer uma vituperação, ou seja, uma crítica para censurar a atitude dessas 

pessoas!  

  Siga estes passos para a elaboração de seu texto: 



171 
 

 1º parágrafo- proêmio- escreva uma máxima, provérbio ou narrativa curta 

sobre esse tipo de indivíduo. 

 2º parágrafo- fale dos antepassados, educação e feitos desse tipo de pessoa 

(você pode imaginar o que vai escrever, pensando em pessoas que conhece que 

agem desse modo). 

 3º parágrafo- compare essa atitude em relação a outras de pessoas que 

praticam atos semelhantes. 

 4º parágrafo- epílogo- faça uma exortação ao leitor para que ele não tenha 

comportamento semelhante. 

 

14- (Comparação) No texto II, a personagem faz o uso de duas cabeças: a própria e 

a de papelão. Vamos compará-las? 

 Para ajudá-lo nessa atividade, vamos utilizar os diagramas de Venn que você 

utiliza nos estudos de Matemática. Por meio deles, as semelhanças e diferenças 

podem ser listadas em uma forma que você pode visualizá-las melhor. 

 Para os exercícios de comparação, um diagrama deve ser feito para cada 

questão ou aspecto de comparação. Na parte externa dos círculos, as 

características únicas dos aspectos analisados devem ser listadas – essas 

qualidades únicas são as diferenças entre as duas coisas. No espaço de interseção 

dos dois círculos, as características comuns aos dois são listadas– essas são as 

semelhanças. 

 Por exemplo; se quiser comparar dois restaurantes, deve escolher o critério, o 

aspecto da comparação e fazer os diagramas: 

Exemplo – Critério: tipos de refeição que podem ser encontrados no 

restaurante A e B, considerando A como de comida brasileira e B de comida italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acarajé 

Feijoada 

Churrasco 

gaúcho 

Tapioca  

Farinha 

Macarrão 

Pizza 

Lasanha 

Risoto 

 

Carpaccio 

Alcachofras 

Ciabatta 

Porchetta 

 

A B 
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Agora, compare as duas cabeças. Siga as instruções seguintes: 

a) Elabore diagramas de Venn para ajudar no estabelecimento de semelhanças e 

diferenças: um para cada critério de comparação. 

b) Agora, escreva dois parágrafos sobre as duas cabeças: no parágrafo 1, aponte 

semelhanças e no 2, diferenças. 

c) Escolha, dentre as diferenças, duas que você considerou mais importantes; e 

dentre as semelhanças, também escolha duas. Justifique as suas respostas.  

d) Depois, baseando-se em sua comparação, diga que cabeça você considera mais 

apropriada para uma pessoa ser bem aceita na sociedade atual. Por quê? 

e) E para os relacionamentos amorosos? Qual delas seria a mais adequada? 

Justifique. 

f) Você acha que para cada situação de vida devemos usar um tipo de cabeça? Por 

quê? Exemplifique. 

 

15- (Comparação) Vamos escrever um texto apresentando as diferenças que você 

encontrou entre as duas cabeças na questão anterior? 

 Siga as instruções a seguir para a escrita de cada parágrafo. Utilize os 

diagramas de Venn que fez na questão 13 para ajudá-lo na composição de seu 

texto. 

 1º parágrafo – Comece o seu texto fazendo uma analogia de uma das 

cabeças ou das duas cabeças com algo e explique a sua analogia. 

 2º parágrafo – Compare as cabeças a partir de sua origem, suas 

características, sua utilidade, suas funções, sua aceitação pela sociedade. 

 3º parágrafo – Escreva sobre a maior semelhança entre elas. Identifique-a e 

adicione fatos, exemplos e detalhes observados em suas leituras referentes às duas 

cabeças. 

 4º parágrafo – Escreva sobre outra semelhança entre as cabeças do mesmo 

modo que fez no parágrafo anterior. 

 5º parágrafo – Escreva sobre uma diferença entre as cabeças do mesmo 

modo, sustentando seu texto com fatos, exemplos e detalhes. 

 6º parágrafo – Escreva sobre outra diferença do mesmo modo. 

 7º parágrafo – Conclusão: Primeiro, recapitule a questão principal de sua 

composição. Depois, reflita sobre algo importante que você aprendeu com essa 

comparação.  
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16- (Narrativa) Vamos criar uma linha de tempo para destacar os principais eventos 

que ocorreram na vida de Antenor (texto II) ?  

Use numerais romanos para os eventos mais importantes (I, II, III) e letras 

maiúsculas (A, B, C, D) para os menos importantes relacionados a esses. Pergunte-

se: quais são as partes dessa estória e como elas podem ser divididas?” 

Exemplo de estrutura da linha de tempo: 

I –.................................................................................................................................... 

A .................................................................................................................................... 

B. ................................................................................................................................... 

C. ................................................................................................................................... 

II-.................................................................................................................................... 

A-.................................................................................................................................... 

B-.................................................................................................................................... 

III-  ................................................................................................................................. 

 

17- (Narrativa) Faça um resumo do texto II. Retire todos os diálogos e conte a 

estória como se fosse Antenor. 

 

18- (Narrativa) Reescreva o resumo do conto “Cabeça de Papelão” das seguintes 

formas:  

a) Do fim para o começo. 

b) Do meio para o fim. 

c) Do meio para o começo. 

 

19- (Narrativa) Vamos mudar o final do conto? “Antenor ia entregar a cabeça de 

papelão. Mas...” continue a partir desse ponto. 

 

20- (Narrativa e personificação) Um solilóquio é um discurso em que o ator fala 

para si próprio diante de uma plateia, enquanto que, em um monólogo, fala para 

alcançar a plateia; ou seja, um solilóquio é expressão de pensamentos interiores de 

um personagem. 

 Vamos escrever solilóquios de personagens do texto II? 

a) O que Agenor diria quando Maria Antônia disse que só se casaria com ele, caso 

tomasse juízo? 
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b) O que Maria Antônia diria sobre os seus sentimentos em relação a Antenor? 

c) O que o relojoeiro diria ao examinar a cabeça de Antenor quando foi consertá-la? 

 

21- (Descrição) Enumere características do País do Sol. Depois, escreva um texto 

descritivo sobre esse país. A sua descrição deve apelar para todos os sentidos do 

leitor: visão, olfato, paladar, tato e audição. 

 

22- (Máximas) O texto termina com um provérbio “cabeças e relógios querem-se 

conforme o clima e a moral de cada terra”. Esses provérbios, expressões populares, 

como já vimos, adquirem o verdadeiro significado em contextos diversos da vida. 

Pense em duas situações da vida real em que essa declaração poderia ser proferida 

e traduza o seu significado, o sentimento que está implícito em cada uma. Lembre-

se de detalhar a situação. 

 Depois, utilize-a como a moral de uma fábula que você vai elaborar ou de 

uma que você já conheça e irá reescrevê-la.(Reveja as orientações da questão 9) 

 

23- (Tese) 

Acima de tudo sê fiel a ti mesmo,  

Disso se segue, como a noite ao dia,  

Que não podes ser falso com ninguém. 

(Shakespeare Hamlet I 3 v. 78-80- Conselhos de Polônio para o filho Laertes)   

 

 Esses versos de Shakespeare são um dos conselhos que Polônio, uma 

personagem da peça Hamlet, dá para seu filho Laertes ao despedir-se dele. Pense 

sobre esse tema: falsidade. Vamos tentar responder ao seguinte questionamento: 

”as pessoas devem ser falsas umas com as outras?”. Discorde dessa atitude, 

segundo os passos seguintes para elaborar o seu texto. 

 1º parágrafo- exórdio- comece o seu texto com uma máxima, provérbio, 

citação, censurando essa atitude. Se preferir, use os versos de Shakespeare. 

 2º parágrafo- diga que ser assim não é natural porque... 

 3º parágrafo- diga que ser assim não é fácil porque... 

 4º parágrafo- diga que agir assim não é apropriado porque... 

 5º parágrafo- diga que agir assim não é justo porque.... 

 6º parágrafo- diga que agir assim não é necessário porque... 

https://www.pensador.com/autor/shakespeare_hamlet_i_3_v_78_80/
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 7º parágrafo- apresente uma opinião que poderia ser diferente dessa, ou seja, 

uma possível refutação ao que você disse. 

 8º parágrafo- escreva uma solução (resposta) à refutação apresentada no 

parágrafo anterior. 

 9º parágrafo- escreva outra possível refutação 

 10º parágrafo- escreva uma resposta à refutação apresentada no parágrafo 

anterior 

 11º parágrafo- conclusão- resuma o que disse e convide o leitor a concordar 

com seu ponto de vista. 

 

4.1.2 Para o segundo ano do Ensino Médio 

 

TEXTO I- VÊNUS! DIVINA VÊNUS62! 

— Vênus! Vênus! Divina Vênus! 
E despegando os olhos da parede, onde estava uma cópia 
pequenina da Vênus de Milo, Ricardo arremeteu contra o papel e 
arrancou de si dois versos para completar uma quadra começada às 
sete horas da manhã. Eram sete e meia; a xícara de café, que a mãe 
lhe trouxera antes de sair para a missa, estava intacta e fria sobre a 
mesa; a cama, ainda desfeita, era uma pequena cama de ferro, a 
mesa em que escrevia era de pinho; a um canto um par de sapatos, 
o chapéu pendente de um prego. Desarranjo e falta de meios. O 
poeta, com os pés metidos em chinelas velhas, com a cabeça 
apoiada na mão esquerda, ia escrevendo a poesia. Tinha acabado a 
quadra e releu-a: 
Mimosa flor que dominas 
Todas as flores do prado, 
Tu tens as formas divinas 
De Vênus, modelo amado. 

Os dois últimos versos não lhe pareceram tão bons como os dois 
primeiros, nem lhe saíram tão fluentemente. Ricardo deu uma 
pancadinha seca na borda da mesa, e endireitou o busto. Concertou 
os bigodes, fitou novamente a Vênus de Milo — uma triste cópia em 
gesso — e tratou de ver se os versos lhe saíam melhores. 
Tem vinte anos este moço, olhos claros e miúdos, cara sem 
expressão, nem bonita nem feia, banal. Cabelo reluzente de óleo, 
que ele põe todos os dias. Dentes tratados com esmero. As mãos 
são delgadinhas, como os pés, e tem as unhas compridas e 
encurvadas. Empregado em um dos arsenais, vive com a mãe (já 
não tem pai), e paga a casa e parte da comida. A outra parte é paga 
pela mãe, que, apesar de velha, trabalha muito. Moram no bairro dos 
Cajueiros. O ano em que isto se dava era o de 1859. É domingo. 
Dizendo que a mãe foi à missa, quase não é preciso acrescentar que 
com um surrado vestido preto. 

                                                             
62

 Obra Completa de Machado de Assis, Vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado 
originalmente em Almanaque da Gazeta, junho de 1893. 
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Ricardo prosseguia. O amor às unhas faz com que não as roa, 
quando se acha em dificuldades métricas. Em compensação, afaga a 
ponta do nariz com a ponta dos dedos. Esforça-se por sacar dali dois 
versos substitutivos, mas inutilmente. Afinal, tanto repetiu os dois 
versos condenados, que acabou por achar a quadra excelente e 
continuou a poesia. Saiu a segunda estrofe, depois a terceira, a 
quarta e a quinta. A última dizia que o Deus verdadeiro, querendo 
provar que os falsos não eram tão poderosos como supunham, 
inventara, contra a bela Vênus, a formosa Marcela. Gostou desta 
idéia; era uma chave de ouro. Ergueu-se e passeou pelo quarto, 
recitando os versos; em seguida, parou diante da Vênus de Milo, 
encantado da comparação. Chegou a dizer-lhe em voz alta: 
— Os braços que te faltam são os braços dela! 
Também gostou desta idéia, e tentou convertê-la em uma estrofe, 
mas a veia esgotara-se. Copiou a poesia — primeiramente, em um 
caderno de notas; depois, em uma folha de papel bordado. Acabava 
a cópia quando a mãe voltava da missa. Mal teve tempo de guardar 
tudo na gaveta. A mãe viu que ele não bebera o café, feito por ela, e 
posto ali com a recomendação de que o não deixasse esfriar. 
“Hão de ser os malditos versos!” pensou ela consigo. 
— Sim, mamãe, foram os malditos versos! disse ele. 
Maria dos Anjos, espantada: 
— Você adivinhou o que eu pensei? 
Ricardo podia responder que já lhe ouvira muitas vezes aquelas 
palavras, acompanhadas de certo gesto característico; mas preferiu 
mentir. 
— O poeta adivinha. A inspiração não serve só para compor versos, 
mas também para ler a alma dos outros. 
— Então, você leu também que eu rezei hoje na missa por você… ? 
— Li, sim, senhora. 
— E que pedi a Nossa Senhora, minha madrinha, que acabe com 
essa paixão, por aquela moça… Como se chama mesmo? 
Ricardo, depois de alguns instantes, respondeu: 
— Marcela. 
— Marcela, é verdade. Não disse o nome, mas Nossa Senhora sabe. 
Eu não digo que vocês não se mereçam; não a conheço. Mas, 
Ricardo, você não pode tomar estado. Ela é filha de doutor, não há 
de querer lavar nem engomar. 
Ricardo teve moralmente náuseas. Aquela idéia reles de lavar e 
engomar era própria de uma alma baixa, ainda que excelente. 
Venceu o asco, e olhou para a mãe com um gesto igualmente amigo 
e superior. No almoço, disse-lhe que Marcela era a mais famosa 
moça do bairro. 
— Mamãe acredita que os anjos venham à terra? Marcela é um anjo. 
— Acredito, meu filho, mas os anjos comem, quando estão neste 
mundo e se casam… Ricardo, se você anda com tanta vontade de 
casar, por que não aceita Felismina, sua prima, que gosta tanto de 
você? 
— Ora, mamãe! Felismina! 
— Não é rica, é pobre… 
— Quem lhe fala em dinheiro? Mas, Felismina! basta-lhe o nome; é 
difícil achar outro tão ridículo. Felismina! 
— Não foi ela que escolheu o nome, foi o pai, quando ela se batizou. 
— Pois sim, mas não se segue que seja bonito. E depois, eu não 
gosto dela, é prosaica, tem o nariz comprido e os ombros estreitos, 
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sem graça; os olhos parecem mortos, olhos de peixe podre, e fala 
arrastado. Parece da roça. 
— Também eu sou da roça, meu filho, replicou a mãe com brandura. 
Ricardo almoçou, passou o dia agitado, felizmente lendo versos, que 
foram o seu calmante. Tinha um volume de Casimiro de Abreu, outro 
de Soares de Passos, um de Lamartine, não contando os seus 
próprios manuscritos. De noite, foi à casa de Marcela. Ia resoluto. 
Não eram os primeiros versos que escrevia à moça, mas não lhe 
entregara nenhuns — por acanhamento. De fato, esse namoro que 
Maria dos Anjos receava acabasse em casamento, não passava 
ainda de alguns olhares e durava já umas seis semanas. Foi o irmão 
de Marcela que apresentou ali o nosso poeta, com quem se 
encontrava, às tardes, em um armarinho do bairro. Disse que era um 
moço de muita habilidade. Marcela, que era bonita, não deixava 
passar olhos sem fazer-lhes alguma pergunta a tal respeito, e como 
as respostas eram todas afirmativas, fingia não entendê-las e 
continuava o interrogatório. Ricardo respondeu pronto e 
entusiasmado; tanto bastou para continuarem uma variação infinita 
sobre o mesmo tema. Entretanto, não havia nenhuma palavra de 
boca, trocada entre eles, coisa que parecesse com declaração. Os 
próprios dedos de Ricardo eram frouxos, quando recebiam os dela, 
que eram frouxíssimos. 
“Hoje dou o golpe”, ia ele pensando. 
Havia gente em casa do Dr. Viana, pai da moça. Tocava-se piano; 
Marcela perguntou-lhe logo com os olhos do costume: 
— Que tal me acha? 
— Linda, angélica, respondeu Ricardo pelo mesmo idioma. 
Apalpou a algibeira do fraque; lá estava a poesia metida em 
sobrecarta cor-de-rosa, com uma pombinha cor de ouro, em um dos 
cantos. 
— Hoje temos solo, disse-lhe o filho do Dr. Viana. Aqui está este 
senhor, que é excelente parceiro. 
Ricardo quis recusar; não pôde, não podia. E lá foi jogar o solo, a 
tentos, em um gabinete, ao pé da sala de visitas. Cerca de hora e 
meia não arredou pé; afinal confessou que estava cansado, 
precisava andar um pouco, voltaria depois. 
Correu à sala. Marcela tocava piano, um moço de bigodes 
compridos, ao pé dela, ia cantar não sei que ária de ópera italiana. 
Era tenor, cantou, romperam grandes palmas. Ricardo, ao canto de 
uma janela, fez-lhe o favor de umas palminhas, e esperou os olhos 
da pianista. Os dele meditavam já esta frase: “Sois o mais belo, o 
mais puro, o mais adorável dos arcanjos, ó soberana do meu 
coração e da minha vida”. Marcela, entretanto, foi sentar-se entre 
duas amigas, e de lá perguntou-lhe: 
— Pareço-lhe bonita? 
— Sois o mais belo, o mais… 
Não pôde acabar. Marcela falou às amigas, e encaminhou os olhos 
para o tenor, com a mesma pergunta: 
— Pareço-lhe bonita? 
Ele, pela mesma língua, respondeu que sim, mas com tal clareza e 
autoridade, como se fora o próprio inventor do idioma. E não esperou 
nova pergunta; não se restringiu à resposta; disse-lhe com energia: 
— E eu, que lhe pareço? 
Ao que Marcela respondeu, sem grande hesitação: 
— Um belo noivo. 
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Ricardo empalideceu. Não somente viu a significação da resposta, 
mas ainda assistiu ao diálogo, que continuou com vivacidade, 
abundância e expressão. De onde vinha esse pelintra? Era um jovem 
médico, chegado dias antes da Bahia, recomendado ao pai de 
Marcela; jantara ali, a reunião era em honra dele. Médico distinto, 
bela voz de tenor… Tais foram as informações que deram ao pobre-
diabo. Durante o resto da noite, apenas pôde colher um ou dois 
olhares rápidos. Resolveu sair mais cedo para mostrar que estava 
ferido. 
Não foi logo para casa; vagou uma hora ou mais, entre o desânimo e 
o furor, falando alto, jurando esquecê-la, desprezá-la. No dia 
seguinte, almoçou mal, trabalhou mal, jantou mal, e trancou-se no 
quarto, à noite. A consolação única eram os versos, que achava 
lindos. Releu-os com amor. E a musa deu-lhe a força d’alma que a 
aventura de domingo lhe tirara. Passados três dias, Ricardo não 
pôde mais consigo, e foi à casa do Dr. Viana; achou-o de chapéu na 
cabeça, esperando que as senhoras acabassem de vestir-se; iam ao 
teatro. Marcela desceu daí a pouco, radiante, e perguntou-lhe 
ocultamente: 
— Que tal me acha com este vestido? 
— Linda, respondeu ele. 
Depois, animando-se um pouco, perguntou Ricardo à moça, sempre 
com os olhos, se queria que também ele fosse ao teatro. Marcela 
não lhe respondeu; dirigiu-se para a janela, a ver o carro que 
chegara. Ele não sabia (como sabê-lo?) que o jovem médico baiano, 
o tenor, o diabo, Maciel, em suma, combinara com a família ir ao 
teatro, e já lá os estava esperando. No dia seguinte, com o pretexto 
de saber que tal andara o espetáculo, correu à casa de Marcela. 
Achou-a em conversação com o tenor, ao lado um do outro, 
confiança que nunca lhe dera. Quinze dias depois falou-se da 
possibilidade de uma aliança; quatro meses depois estavam 
casados. 
Quisera contar aqui as lágrimas de Ricardo; mas não as houve. 
Imprecações, sim, protestos, juramento, ameaças, vindo tudo a 
acabar em uma poesia com o título Perjura. Publicou esses versos, 
e, para lhes dar toda a significação, pôs-lhe a data do casamento. 
Marcela, porém, estava na lua-de-mel, não lia outros jornais além 
dos olhos do marido. 
Amor cura amor. Não faltavam mulheres que tomassem a si essa 
obra de misericórdia. Uma Fausta, uma Dorotéia, uma Rosina, ainda 
outras, vieram sucessivamente adejar as asas nos sonhos do poeta. 
Todas tiveram a mesma madrinha: 
— Vênus! Vênus! divina Vênus! 
Choviam versos; as rimas buscavam rimas, cansadas de serem as 
mesmas; a poesia fortalecia o coração do moço. Nem todas as 
mulheres tiveram notícia do amor do poeta; mas bastava que 
existissem, que fossem belas, ou quase, para fasciná-lo e inspirá-lo. 
Uma dessas tinha apenas dezesseis anos, chamava-se Virgínia e 
era filha de um tabelião, com quem Ricardo se fez encontradiço para 
mais facilmente penetrar-lhe em casa. Foi-lhe apresentado como 
poeta. 
— Sim? Eu sempre gostei de versos, disse o tabelião; se não fosse o 
meu cargo, escreveria alguns sonetinhos. No meu tempo compus 
fábulas. O senhor gosta de fábulas? 
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— Como não? redargüiu Ricardo. A poesia lírica é melhor, mas a 
fábula… 
— Melhor? Não compreendo. A fábula tem conceito, além da graça 
de fazer falar os animais… 
— Justamente! 
— Então, como é que disse que a poesia lírica era melhor? 
— Num sentido. 
— Que sentido? 
— Quero dizer, cada forma tem a sua beleza; assim, por exemplo… 
— Exemplos não faltam. A questão é que o senhor acha a poesia 
lírica melhor que a fábula. Só se não acha? 
— Realmente, parece que não é melhor, confessou Ricardo. 
— Diga logo inferior. Luar, névoas, virgens, lago, estrelas, olhos de 
anjo, são palavras vãs, boas para poetas apatetados. Eu, tirando-me 
a fábula e a sátira, não sei para que serve a poesia. Para encher a 
cabeça de caraminholas, e o papel de tolices… 
Ricardo aturou toda essa rabugice do notário, para o fim de ser 
admitido em casa dele — coisa fácil, porque o pai de Virgínia tinha 
algumas fábulas antigas e outras inéditas e poucos ouvintes do 
ofício, ou verdadeiramente nenhum. Virgínia acolheu o moço com 
boa vontade; era o primeiro que lhe falava de amores — porque 
desta vez o nosso Ricardo não se deixou ficar atado. Não lhe fez 
declaração franca e em prosa, dava-lhe versos às escondidas. Ela 
guardava-os “para os ler depois” e no dia seguinte agradecia-os. 
— Muito mimosos, dizia sempre. 
— Eu fui apenas secretário da musa, respondeu ele uma vez; os 
versos foram ditados por ela. Conhece a musa? 
— Não. 
— Veja no espelho. 
Virgínia entendeu e corou. Já os dedos de ambos começaram a dizer 
alguma coisa. O pai ia muitas vezes com eles ao Passeio Público, 
entretendo-os com fábulas. Ricardo estava certo de dominar a 
mocinha e esperava que ela fizesse os dezessete anos para pedir-
lhe a mão, a ela e ao pai. Um dia, porém (quatro meses depois de 
conhecê-la), Virgínia adoeceu de moléstia grave, que a pôs entre a 
vida e a morte. Ricardo padeceu deveras. Não se lembrou de compor 
versos, nem tinha inspiração para eles; mas a leitura casual daquela 
elegia de Lamartine, em que há estas palavras: Elle avait seize ans; 
c’est bien tôt pour mourir, deu-lhe idéia de escrever alguma coisa em 
que aquilo entrasse por epígrafe. E trabalhava, à noite, de manhã, na 
rua, tudo por causa da epígrafe. 
— Elle avait seize ans; c’est bien tôt pour mourir! repetia ele 
andando. 
Felizmente, a moça arribou, ao fim de quinze dias, e, logo que pôde, 
foi convalescer na Tijuca, em casa da madrinha. Não foi sem levar 
um soneto de Ricardo, com a famosa epígrafe, o qual principiava por 
estes dois versos: 
Agora, que a mimosa flor caída Ao terrífico vento da 
procela…Virgínia convalesceu depressa; mas não voltou logo, ficou 
lá um mês, dois meses, e, como eles não se correspondiam, Ricardo 
vivia naturalmente ansioso. O tabelião dizia-lhe que os ares eram 
bons, que a filha andava fraca, e não desceria sem estar 
inteiramente restabelecida. Um dia leu-lhe uma fábula, composta na 
véspera, e dedicada ao bacharel Vieira, sobrinho da comadre. 
— Compreendeu o sentido, não? perguntou-lhe no fim. 
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— Sim, senhor, entendi que o sol, disposto a restituir a vida à lua… 
— E não atina? 
— A moralidade é clara. 
— Creio; mas a ocasião… 
— A ocasião? 
— A ocasião é o casamento da minha pequerrucha com o bacharel 
Vieira, que chegou de S. Paulo; gostaram-se; foi pedida anteontem… 
Esta nova desilusão atordoou completamente o rapaz. 
Desenganado, jurou acabar com mulheres e musas. Que eram 
musas senão mulheres? Contou à mãe esta resolução, sem entrar 
em pormenores, e a mãe o aprovou de todo. De fato, meteu-se em 
casa, as tardes e as noites, deu de mão aos passeios e aos 
namoros. Não compôs mais versos, esteve a ponto de quebrar a 
Vênus de Milo. Um dia soube que Felismina, a prima, ia casar. Maria 
dos Anjos pediu-lhe uns cinco ou dez mil-réis para um presentinho; 
ele deu-lhe dez mil-réis, logo que recebeu o ordenado. 
— Com quem casa? perguntou. 
— Com um moço da Estrada de Ferro. 
Ricardo consentiu em ir com a mãe, à noite, visitar a prima. Lá achou 
o noivo, ao pé dela, no canapé, conversando baixinho. Depois das 
apresentações, Ricardo encostou-se ao canto de uma janela, e o 
noivo foi ter com ele, passados alguns minutos, para dizer-lhe que 
estimava muito conhecê-lo, tinha uma casa às suas ordens e um 
criado para o servir. Já o tratava por primo. 
— Sei que meu primo é poeta. 
Ricardo, com fastio, deu de ombros. 
— Ouvi dizer que é um grande poeta. 
— Quem lhe disse isso? 
— Pessoas que sabem. Sua prima também me disse que fazia 
bonitos versos. 
Ricardo, após alguns segundos: 
— Fiz versos; provavelmente não os farei mais. 
Daí a pouco estavam os noivos outra vez juntos, falando baixinho. 
Ricardo teve-lhe inveja. Eram felizes, uma vez que gostavam um do 
outro. Pareceu-lhe até que ela gostava ainda mais, porque sorria 
sempre; e daí talvez fosse para mostrar os lindos dentes que Deus 
lhe dera. O andar da moça também era mais gracioso. O amor 
transforma as mulheres, pensava ele; a prima está melhor do que 
era. O noivo é que lhe pareceu um tanto impertinente, só a tratá-lo 
por primo… Disse isto à mãe, na volta para casa. 
— Mas que tem isso? 
Sonhou nessa noite que assistia ao casamento de Felismina, muitos 
carros, muitas flores, ela toda de branco, o noivo de gravata branca e 
casaca preta, ceia lauta, brindes, recitando ele Ricardo uns versos… 
— Se outro não recitar, se não eu… disse ele de manhã, ao sair da 
cama. 
E a figura de Felismina entrou a persegui-lo. Dias depois, indo à casa 
dela, viu-a conversar com o noivo, e teve um pequeno desejo de 
atirá-lo à rua. Soube que ele ia na manhã seguinte para a Barra do 
Piraí, a serviço. 
— Demora-se muito? 
— Oito dias. 
Ricardo visitou a prima todas essas noites. Ela, aterrada com o 
sentimento que via nascer no primo, não sabia que fizesse. A 
princípio resolveu não aparecer-lhe; mas aparecia-lhe, e ouvia tudo o 
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que ele contava com os olhos postos nos dele. A mãe dela tinha a 
vista curta. Na véspera da volta do noivo, Ricardo apertou-lhe a mão 
com força, com violência, e disse-lhe adeus “até nunca mais”. 
Felismina não ousou pedir-lhe que viesse; mas passou a noite mal. O 
noivo regressou por dois dias. 
— Dois dias? perguntou-lhe Ricardo na rua onde ele lhe deu a 
notícia. 
— Sim, primo, tenho muito que fazer, explicou o outro. 
Partiu, as visitas continuaram; os olhos falavam, os braços, as mãos, 
um diálogo perpétuo, não espiritual, não filosófico, um diálogo 
fisiológico e familiar. Uma noite, Ricardo sonhou que pegava da 
prima e subia com ela ao alto de um penedo, no meio do oceano. 
Viu-a sem braços. Acordando de manhã, olhou para a Vênus de Milo. 
— Vênus! Vênus! divina Vênus! 
Atirou-se à mesa, ao papel, meteu mãos à obra, para compor alguma 
coisa, um soneto, um soneto que fosse. E olhava para Vênus — a 
imagem da prima —, e escrevia, riscava, tornava a escrever e a 
riscar, e novamente escrevia até que lhe saíram os dois primeiros 
versos do soneto. Os outros vieram vindo, cai aqui, cai acolá. 
— Felismina! exclamava ele. O nome dela há de ser a chave de 
ouro. Rima com divina e cristalina. E concluía assim o soneto. 
E tu, criança amada, tão divina 
Não és cópia da Vênus celebrada, 
És antes seu modelo, Felismina. 
Deu-lhe nessa noite. Ela chorou depois que os leu. Tinha de 
pertencer a outro homem. Ricardo ouviu essa palavra e disse-lhe ao 
ouvido: 
— Nunca! 
Indo a acabar os quinze dias, o noivo escreveu dizendo que 
precisava ficar ainda na Barra umas duas ou três semanas. Os dois, 
que iam dando pressa a tudo, trataram da conclusão. Quando Maria 
dos Anjos ouviu ao filho que ia desposar a prima, ficou espantada, e 
pediu que se explicasse. 
— Isto não se explica, mamãe… 
— E o outro? 
— Está na Barra. Ela já lhe escreveu pedindo desculpa e contando a 
verdade. 
Maria dos Anjos abanou a cabeça, com ar de reprovação. 
— Não é bonito, Ricardo… 
— Mas se nós gostamos um do outro? Felismina confessou que ia 
casar com ele, à toa, sem vontade; que sempre gostara de mim; 
casava por não ter com quem. 
— Sim, mas palavra dada… 
— Que palavra, mamãe? Mas se eu a adoro; digo-lhe que a adoro. 
Queria que eu ficasse a olhar ao sinal, e ela também, só porque 
houve um equívoco, uma palavra dada sem reflexão? Felismina é um 
anjo. Não foi à toa que lhe deram um nome, que é a rima de divina. 
Um anjo, mamãe! 
— Oxalá sejam felizes. 
— Com certeza; mamãe verá. 
Casaram-se. Ricardo era todo para a realidade do amor. Conservou 
a Vênus de Milo, a divina Vênus, posta na parede, apesar dos 
protestos de modéstia da mulher. Convém saber que o noivo casou 
mais tarde na Barra, Marcela e Virgínia estavam casadas. As outras 
moças que Ricardo amou e cantou tinham já maridos. O poeta 
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deixou de poetar, com grande mágoa dos seus admiradores. Um 
deles perguntou-lhe um dia, ansioso: 
— Então você não faz mais versos? 
— Não se pode fazer tudo, respondeu Ricardo, acariciando os seus 
cinco filhos. 

 

TEXTO II: O NASCIMENTO DE VÊNUS 

 

O Nascimento de Vênus63 é uma obra do pintor italiano Sandro Botticelli. A 

pintura mostra Vênus surgindo nua de uma concha sobre as espumas do mar. A 

obra ainda apresenta Zéfiro, o vento do Oeste, assoprando na direção da deusa, 

acompanhado pela  ninfa Clóris.  À direita de Vênus, há a Hora (deusas das 

estações) que lhe entrega um manto com flores bordadas. Provavelmente, Botticelli 

tenha feito a obra no ano de 1486.  

 

 
TEXTO III: RECEITA DE MULHER64 

As muito feias que me perdoem 
Mas beleza é fundamental. É preciso 
Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso 
Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture  
Em tudo isso (ou então 
Que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na 
República Popular Chinesa).  
Não há meio-termo possível. É preciso  
Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito  
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 Disponível em:https://www.infoescola.com/pintura/o-nascimento-de-venus/ Acesso 04 nov.2017. 
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 Vinícius de Moraes Rio de Janeiro, 1959. Disponível em http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-
br/poesia/poesias-avulsas/receita-de-mulher Acesso 04 nov.2017. 
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183 
 

Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e que um 
rosto  
Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro 
minuto da aurora.  
É preciso que tudo isso seja sem ser, mas que se reflita e 
desabroche  
No olhar dos homens. É preciso, é absolutamente preciso  
Que seja tudo belo e inesperado. É preciso que umas pálpebras 
cerradas  
Lembrem um verso de Éluard e que se acaricie nuns braços  
Alguma coisa além da carne: que se os toque  
Como o âmbar de uma tarde. Ah, deixai-me dizer-vos  
Que é preciso que a mulher que ali está como a corola ante o 
pássaro  
Seja bela ou tenha pelo menos um rosto que lembre um templo e  
Seja leve como um resto de nuvem: mas que seja uma nuvem  
Com olhos e nádegas. Nádegas é importantíssimo. Olhos, então  
Nem se fala, que olhem com certa maldade inocente. Uma boca  
Fresca (nunca úmida!) é também de extrema pertinência.  
É preciso que as extremidades sejam magras; que uns ossos  
Despontem, sobretudo a rótula no cruzar as pernas, e as pontas 
pélvicas  
No enlaçar de uma cintura semovente.  
Gravíssimo é porém o problema das saboneteiras: uma mulher sem 
saboneteiras  
É como um rio sem pontes. Indispensável  
Que haja uma hipótese de barriguinha, e em seguida  
A mulher se alteia em cálice, e que seus seios  
Sejam uma expressão greco-romana, mais que gótica ou barroca  
E possam iluminar o escuro com uma capacidade mínima de cinco 
velas.  
Sobremodo pertinaz é estarem a caveira e a coluna vertebral  
Levemente à mostra; e que exista um grande latifúndio dorsal!  
Os membros que terminem como hastes, mas bem haja um certo 
volume de coxas  
E que elas sejam lisas, lisas como a pétala e cobertas de suavíssima 
penugem  
No entanto sensível à carícia em sentido contrário.  
É aconselhável na axila uma doce relva com aroma próprio  
Apenas sensível (um mínimo de produtos farmacêuticos!)  
Preferíveis sem dúvida os pescoços longos  
De forma que a cabeça dê por vezes a impressão  
De nada ter a ver com o corpo, e a mulher não lembre  
Flores sem mistério. Pés e mãos devem conter elementos góticos  
Discretos. A pele deve ser fresca nas mãos, nos braços, no dorso e 
na face  
Mas que as concavidades e reentrâncias tenham uma temperatura 
nunca inferior  
A 37º centígrados, podendo eventualmente provocar queimaduras  
Do primeiro grau. Os olhos, que sejam de preferência grandes  
E de rotação pelo menos tão lenta quanto a da terra; e  
Que se coloquem sempre para lá de um invisível muro de paixão  
Que é preciso ultrapassar. Que a mulher seja em princípio alta  
Ou, caso baixa, que tenha a atitude mental dos altos píncaros.  
Ah, que a mulher dê sempre a impressão de que se se fechar os 
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olhos  
Ao abri-los ela não mais estará presente  
Com seu sorriso e suas tramas. Que ela surja, não venha; parta, não 
vá  
E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos 
fazer beber  
O fel da dúvida. Oh, sobretudo  
Que ela não perca nunca, não importa em que mundo  
Não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade  
De pássaro; e que acariciada no fundo de si mesma  
Transforme-se em fera sem perder sua graça de ave; e que exale 
sempre  
O impossível perfume; e destile sempre  
O embriagante mel; e cante sempre o inaudível canto  
Da sua combustão; e não deixe de ser nunca a eterna dançarina  
Do efêmero; e em sua incalculável imperfeição  
Constitua a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação 

inumerável. 
 
 

TEXTO IV: RECEITA DE MULHER65 

Os olhos sejam de preferência grandes 
E de rotação pelo menos tão lenta quanto 
A da terra. (Vinícius de Moraes) 

O seu semblante, redondo 
Sobrancelhas arqueadas 
Negros e finos cabelos 
Carnes de neve formadas. (Thomaz Antônio Gonzaga) 
Simpáticas feições, cintura breve, 
Graciosa postura, porte airoso, 
Uma fita, uma flor entre os cabelos. (Gonçalves Dias) 
Verde carne, tranças verdes. (Garcia Lorca) 
Lábios rubros de encanto 
Somente para o beijo. (Junqueira Freire) 
A sua língua, pétala de chama. (Cândido Guerreiro) 
Nos lobos das orelhas 
Pingentes de prata. (Gonçalves Crespo) 

Mão branca, mão macia, suave e cetinosa 
Com unhas cor de aurora e luz do meio dia 
Nas hastes cor-de-rosa. (Luiz Delfino) 
Os braços frouxos, palpitante o seio. (Casimiro de Abreu) 

O dorso aveludado, elétrico, felino 
Porejando um vapor aromático e fino. (Castro Alves) 
Seu corpo tenha a embriaguez dos vícios. (Cruz e Souza) 

Com mil fragrâncias sutis 
Fervendo em suas veias 
Derramando no ar uma preguiça morna. (Teófilo Dias) 

Nádegas é importantíssimo 
Gravíssimo porém é o problema das saboneteiras 

                                                             

65
Poema de Millôr Fernandes Extraído do livro "Trinta anos de mim mesmo", Editora Nórdica - Rio de 

Janeiro, 1972, pág. 146. Disponível em :  http://www.releituras.com/millor_receita.asp Acesso 04 nov. 
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Uma mulher sem saboneteiras 
É como um rio sem pontes. (Vinícius de Moraes) 

As curvas juvenis 
Frescas de ondulações de forma florescente 
Imprimindo nas roupas um contorno eloqüente. (Álvares de 
Azevedo) 

Qualquer coisa que venha de ânsias ainda incertas 
Como uma ave que acorda e, inda mal acordada, 
Move, numa tonteira, as asas entreabertas. (Amadeu Amaral) 

De longe, como Mondrians 
Em reproduções de revistas 
Ela só mostre a indiferente 
Perfeição da geometria. (João Cabral de M. Neto) 

Que no verão seja assaltada por uma 
Remota vontade de miar. (Rubem Braga) 

A graça da raça espanhola 
A chispa do Touro Miura 
Tudo que um homem namora 
Tudo que um homem procura. (Paulo Gomide) 

E todo o conjunto deve exprimir a inquietação e espera. Espera, eu 
disse? Então vou indo, que senão, me atraso! 
*Vinícius que me perdoe plagiá-lo. Mas beleza é fundamental. (M.F.) 

 

 
 

TEXTO V: CAMPANHA DOVE BELEZA REAL66 

 

Fonte: Revista Contigo - Agosto/2005 

 

Atividades: 

1- (Narrativa) Vamos criar uma linha de tempo para destacar os principais eventos 

ocorridos no texto I? Use numerais romanos para os mais importantes (I, II, III....) e 
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real.html Acesso 04 nov. 2017. 

http://entrecruzandodiscursos.blogspot.com.br/2010/12/campanha-dove-beleza-real.html
http://entrecruzandodiscursos.blogspot.com.br/2010/12/campanha-dove-beleza-real.html


186 
 

letras maiúsculas (A, B, C, D...) para os menos importantes relacionados a esses. 

Exemplo de estrutura da linha de tempo: 

I –.................................................................................................................................... 

A .................................................................................................................................... 

B. ................................................................................................................................... 

C. ................................................................................................................................... 

II-.................................................................................................................................... 

A-.................................................................................................................................... 

B-.................................................................................................................................... 

III-  ................................................................................................................................. 

 

2- (Narrativa) Com suas próprias palavras, faça um resumo de 7 linhas, 

aproximadamente, da estória contada no texto I. Um resumo é uma narração dos 

pontos principais das narrativas, sem detalhes. Certifique-se de que respondeu às 

perguntas: quem? o quê? quando? onde? por quê? no seu texto. 

 

3- (Narrativa) Imagine que Ricardo, em vez de ser tão romântico e apaixonado 

fosse um homem mulherengo e que gostasse de brincar com os corações das 

mulheres. Como ele agiria nas situações de rejeição da estória? Escolha o episódio 

de rejeição de Marcela ou de Virgínia (texto I) e, depois, escreva uma outra estória 

(de modo resumido) com o mesmo começo, mas com meio e final diferentes. 

 

4- (Fábula) O pai de Virgínia, antes de anunciar a Ricardo que a filha ia casar-se 

com outro, leu para ele uma fábula. Que fábula teria sido essa? O autor do texto I 

não nos contou, então temos que fazer suposições... Que tal você pesquisar uma 

fábula que sirva para essa situação? Faça uma paráfrase dela, ou seja, escreva, 

com suas próprias palavras, a fábula lida por você. 

 

5- (Narrativa) Uma discussão (disputa verbal) envolve palavras duras e raivosas; 

enquanto que uma conversa, argumentos e explicação calma de uma questão, de 

modo racional e respeitando-se o ponto de vista do outro.  

          Ricardo, ao ser questionado pelo tabelião, pai de sua pretendente Virgínia, por  

ele considerar poesia lírica superior à fábula, ficou receoso de aborrecer o seu futuro 
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sogro, concordou com os posicionamentos dele, aturou a sua rabugice para que 

fosse admitido em sua casa. 

Vamos reler o trecho?  

"— Sim? Eu sempre gostei de versos, disse o tabelião; se não fosse o meu 

cargo, escreveria alguns sonetinhos. No meu tempo compus fábulas. O senhor 

gosta de fábulas? 

— Como não? redargüiu Ricardo. A poesia lírica é melhor, mas a fábula… 

— Melhor? Não compreendo. A fábula tem conceito, além da graça de fazer 

falar os animais… 

— Justamente! 

— Então, como é que disse que a poesia lírica era melhor? 

— Num sentido. 

— Que sentido? 

— Quero dizer, cada forma tem a sua beleza; assim, por exemplo… 

— Exemplos não faltam. A questão é que o senhor acha a poesia lírica 

melhor que a fábula. Só se não acha? 

— Realmente, parece que não é melhor, confessou Ricardo. 

— Diga logo inferior. Luar, névoas, virgens, lago, estrelas, olhos de anjo, são 

palavras vãs, boas para poetas apatetados. Eu, tirando-me a fábula e a sátira, não 

sei para que serve a poesia. Para encher a cabeça de caraminholas, e o papel de 

tolices…" 

 Agora, vamos criar situações diferentes e reformular todo esse diálogo! Na 

primeira situação, os personagens e o tabelião vão ficar enfurecidos e partirem para 

uma disputa verbal com ofensas, agressões verbais, insultos. 

 Reproduza, nas linhas abaixo, esse diálogo. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 Na segunda situação, Ricardo vai usar bons argumentos para convencer o 

tabelião de que a poesia lírica não é gênero inferior à fábula. 

 Reproduza, nas linhas abaixo, esse novo diálogo. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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6- (Descrição) Vamos fazer uma descrição mais detalhada de cada uma das musas 

de Ricardo? Apresente detalhes e adjetivos de cada uma delas que apelem para 

todos os sentidos do leitor: visão, audição, tato, olfato e paladar. 

 

7- (Comparação) No início do conto, Ricardo declarou-se com os versos:  “Mimosa 

flor que dominas/Todas as flores do prado/ tu tens as formas divinas/ de Vênus, 

modelo amado” e no fim, escreve para Felismina: “E tu, criança amada, tão divina/ 

Não és cópia da Vênus celebrada/ És antes, seu modelo, Felismina”. O que mudou 

na declaração de Ricardo em relação a Vênus? 

 Tente escrever uns versos que Ricardo poderia ter escrito para as “musas” 

quando ficou desiludido com as mulheres e cuja desilusão foi retratada nas 

seguintes linhas do texto I: “Esta nova desilusão atordoou completamente o rapaz. 

Desenganado, jurou acabar com as mulheres e musas, que eram musas senão 

mulheres?”. 

 

8- (Descrição) (Comparação) No conto, Ricardo, parando diante da Vênus de Milo 

que tinha em seu quarto, chegou a dizer um verso que usaria (e acabou não 

usando) para completar o poema que escrevia para Marcela: “Os braços que te 

faltam são os braços dela!”  

          Você sabe quem é Vênus? 

 Vênus é uma das doze divindades do Olimpo, na mitologia greco-romana. 

Para os romanos é Vênus, e para os gregos, Afrodite. É a deusa do Amor e da 

Beleza. O mito do nascimento conta que ela surgiu de dentro de uma concha de 

madrepérola, tendo sido gerada pelas espumas. É uma das divindades mais 

célebres da antiguidade, amou Adônis, foi mãe de Eros (Cupido). 

 Dentre as várias representações de Vênus pelos artistas, há duas que se 

destacam: a escultura Vênus de Milo (que se encontra no Museu do Louvre) e o 

quadro O movimento de Vênus do pintor italiano Sandro Botticelli. 

Vamos compará-las?  

Para ajudá-lo nessa atividade, vamos utilizar os diagramas de Venn que você 

utiliza nos estudos de Matemática. Por meio deles, as semelhanças e diferenças 

podem ser listadas em uma forma que você pode visualizá-las melhor. 

 Para os exercícios de comparação, um diagrama deve ser feito para cada 

questão ou aspecto de comparação. Na parte externa dos círculos, as 
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características únicas dos aspectos analisados devem ser listadas – essas 

qualidades únicas são as diferenças entre as duas coisas. No espaço de interseção 

dos dois círculos, as características comuns aos dois são listadas– essas são as 

semelhanças. 

 Por exemplo; se quiser comparar dois restaurantes, devo escolher o critério, o 

aspecto da comparação e fazer os diagramas: 

Exemplo – Critério- horário de funcionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, compare as duas obras de arte. Utilize os diagramas de Venn para 

ajudá-lo nessa tarefa.Siga as instruções seguintes: 

 a) Olhe com atenção para todos os detalhes das obras apresentadas a seguir 

e escreva uma descrição detalhada da escultura e da pintura.  

 b) Depois, escreva um parágrafo destacando as diferenças entre as duas 

representações de Vênus.  

 c) Você considera qual delas mais bonita? Por quê? Inclua em sua resposta 

vários adjetivos e utilize hipérboles para descrever a beleza da Vênus escolhida por 

você. 
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Fonte: http://www.goodsmile.info/en/product/5081/figma+Venus+de+Milo.html 

 
 
       

    
 

Fonte: https://www.infoescola.com/pintura/o-nascimento-de-venus/ 

 

 

9- (Descrição) Olhe, novamente, para a famosa pintura de Vênus feita por Botticelli. 

Ela é como um encômio, um discurso de louvor, elogio, expresso sem palavras. 

    Como o pintor usou expressões faciais, colocação de elementos no quadro, 

iluminação, cores, detalhes de roupas, personagens da mitologia (além da Vênus) e 

muitos outros elementos para passar uma imagem positiva de Vênus? 

Escreva um texto, apresentando a descrição detalhada do quadro a partir de 

critérios observados por você. 

 

10- (Descrição) Vinícius de Moraes em seu poema “Receita de Mulher” inicia o texto 

com os versos: “As muito feias que me perdoem/ Mas beleza é fundamental”. 

http://www.goodsmile.info/en/product/5081/figma+Venus+de+Milo.html
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 Na visão do poeta que características uma mulher deveria ter para que fosse 

considerada bela? Faça uma lista de todas apresentadas por ele. 

 Escreva um texto descritivo em prosa com muitos adjetivos utilizados pelo 

poeta iniciando desse modo: “Uma mulher bela deve ter.....” 

 Reescreva o seu texto iniciando assim: “Uma mulher feia tem.....” Para a 

reescrita, utilize antônimos de todos os adjetivos apresentados na descrição da 

mulher bela. 

 

10- (Confirmação e Refutação) Você concorda ou discorda da “Receita de Mulher” 

(texto III) do poeta Vinícius? A beleza é fundamental? Depois de pensar sobre o 

assunto, escreva uma confirmação ou refutação ao ponto de vista do poeta. Para 

esse exercício, siga os passos a seguir e revise com o seu professor os conceitos: 

improvável, inacreditável, obscuro e impróprio. 

 

1) Se você discordar dessa ideia e do que disse, escreva os seus parágrafos do 

seguinte modo: 

1º parágrafo- Apresente o poema e seu autor. Depois, diga em poucas palavras, 

porque algumas descrições em versos do poema são obscuras ou inapropriadas ou 

inacreditáveis ou improváveis. 

2º parágrafo- Faça um resumo do poema, em prosa, em quatro ou cinco linhas, com 

suas próprias palavras e seu próprio estilo. 

3º parágrafo- Ataque ou refute alguns versos, usando bons argumentos. Por que as 

ideias são inacreditáveis, obscuras, inapropriadas ou improváveis? Explique com 

detalhes suas justificativas e use citações retiradas do poema para ilustrá-las. 

4º parágrafo- Conclua o seu texto com um breve epílogo. Reforce os seus 

argumentos e /ou faça uma sugestão ao autor para que ele revise os seus conceitos. 

 

2) Se você concordar, oriente-se pelas dicas apresentadas a seguir: 

1º parágrafo- Apresente o poema e seu autor. Depois, diga em poucas palavras, 

porque algumas descrições em versos do poema são claras ou apropriadas ou 

acreditáveis ou prováveis. 

2º parágrafo- Faça um resumo do poema, em prosa, em quatro ou cinco linhas, com 

suas próprias palavras e seu próprio estilo. 
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3° parágrafo- Defenda e confirme alguns versos com bons argumentos. Por que as 

ideias são claras ou apropriadas ou acreditáveis ou prováveis? Explique com 

detalhes suas justificativas e use citações retiradas do poema para ilustrá-las. 

4º parágrafo- Conclua o seu texto com um breve epílogo. Reforce os seus 

argumentos e encoraje o seu leitor a aceitar as ideias apresentadas pelo poeta 

sobre a receita de mulher perfeita. 

  

Atenção: O seu texto não precisa, necessariamente, ter apenas quatro parágrafos . 

O segundo parágrafo deve ser considerado a segunda parte do texto, mas os 

demais podem ser ampliados. Considere o termo “parágrafo” como se fosse “parte” 

do texto. 

 

11- (Descrição) Millôr Fernandes também escreveu a sua “Receita de Mulher” (texto 

IV). Para compor o seu poema, reuniu versos de vários poetas que demostram a 

opinião deles sobre quais devem ser os atributos de uma bela mulher. 

 a) Destaque as características mais marcantes no texto, agrupando-as a partir 

dos cincos sentidos que despertam no leitor: visão, audição, tato, olfato, paladar. 

 b) Depois, faça um desenho dessa mulher. 

 

12- (Comparação) No texto, percebemos também que a mulher foi comparada a 

vários outros elementos. A seguir, apontaremos alguns deles. A sua tarefa será 

transcrever o verso que faz essa comparação (ou apresenta uma metáfora) e 

explicar o sentido dela, ampliando o texto com explicações e exemplos: 

a) Terra- 

b) Pétala de chama- 

c) Rio- 

d) Ave- 

e) Gata - 

f) Chispa do touro Miura - 

 

13- (Encômio e Vituperação) Encômio ou vituperação: você decide! (Uma boa ideia 

seria você exercitar os dois. Que tal?) 

  O propósito desse exercício é que você elogie ou desaprove a atitude de 

promover o conceito de beleza real da empresa Dove, dependendo de sua opinião 
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sobre ela. Antes de começar a escrever, use as orientações seguintes para a escrita 

de cada parágrafo para organizar a suas ideias. Elabore um planejamento: faça 

listas, escreva frases completas ou incompletas, por exemplo. Depois, componha o 

seu texto completo. Lembre-se de que cada parágrafo tem a função de defesa de 

sua tese. E revise-o. 

 Vamos, então, ao primeiro passo: escrita do planejamento. 

a) Primeiro, você precisa decidir se vai escrever um encômio ou uma vituperação. 

Liste três aspectos da campanha publicitária Dove- Beleza Real- que considere 

positivos e três que considere negativos. Decida se você terá mais argumentos para 

sustentar esses aspectos, essas razões, aprovando ou desaprovando a campanha. 

Lembre-se de que essas razões devem ser pautadas em questões pertinentes como 

"qualidades", por exemplo. 

Vamos organizar suas razões dessa forma: 

a) Razão para elogio 1- 

b) Razão para elogio 2- 

c) Razão para elogio 3- 

d) Razão para censura 1- 

e) Razão para censura 2- 

f) Razão para censura 3- 

 

b) Depois, você precisa elaborar uma tese sobre o tema proposto. Lembre-se de que 

uma tese é um argumento, uma declaração de sua opinião e, portanto, aberta ao 

debate. Para os exercícios que fará a seguir, sua tese deve conter duas ideias para 

sustentação dela. Uma boa tese deve representar um posicionamento tomado por 

você, deve ser clara e específica e ser suportada com evidências. 

Escreva duas teses a seguir: uma aprovando a campanha e outra desaprovando-a. 

Tese 1- 

Tese 2- 

  

c) Para fazer um encômio, siga as sugestões: 

1º parágrafo (Introdução)- Comece o texto incluindo uma hipérbole, uma tese e uma 

frase de transição. Lembre-se de que a hipérbole é um deliberado exagero com o 

propósito de enfatizar uma ideia e apelar para emoções de seu leitor, seu auditório, 
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quem você pretende persuadir. Em um encômio você precisa exagerar no elogio 

feito à questão que está abordando. 

 Escreva um argumento (tese simples) para elogiar a campanha, o ideal de 

sua beleza proposto pela Dove. Seja específico em sua tese, não generalize. 

Depois, use duas razões para suportar o seu posicionamento. Combine-as com seu 

argumento inicial (tese simples) para criar a sua tese final. 

 Finalmente, escreva uma frase que sirva de transição para a próxima parte do 

texto, que relacione essa tese à ideia principal do próximo parágrafo. 

2º parágrafo (Histórico)- Nessa parte do texto, você apresentará informações sobre a 

Dove, considerando a origem da empresa (quem foram seus fundadores, quando foi 

fundada, há quantos anos faz campanhas publicitárias, sucesso de vendas, etc.). 

Lembre-se de que esse histórico servirá para enaltecer a empresa e suas 

campanhas publicitárias. 

3º parágrafo (Qualidades)- Usando detalhes sobre a empresa Dove e sua campanha 

publicitária, fale mais para o seu leitor sobre suas qualidades. Não se esqueça de 

relacionar sempre as suas razões à tese que pretende defender. 

4º parágrafo (Feitos)- Fale sobre outras campanhas feitas pela empresa Dove e, 

mesmo que tratem de outros temas, mostre a importância delas para divulgação de 

um conceito de vida elogiável. 

5º parágrafo (Comparação)- Compare essa campanha a de outras empresas que 

abordaram o mesmo tema: ideal de beleza feminina.                                                  

Busque exemplos de campanhas que apresentam o conceito oposto e inferior a 

essa, a fim de valorizar o seu elogio à campanha Dove. Faça uma rápida pesquisa 

na internet. Escolha duas ou três campanhas e escreva um pouco sobre elas 

apresentando ao leitor os seus nomes e detalhes para que ele perceba as diferentes 

concepções. 

6º parágrafo (Conclusão)- Escreva um epílogo ou um parágrafo de conclusão- 

reforce sua tese com diferentes palavras e encoraje o seu leitor a imitar o exemplo 

proposto pela campanha Dove Beleza Real e a repensar as suas concepções de 

beleza e imagem corporal. 

  

d) Para elaborar uma vituperação, siga as sugestões: 

1º parágrafo (Introdução)- Comece o texto incluindo uma hipérbole, uma tese e uma 

frase de transição. Lembre-se de que a hipérbole é um deliberado exagero com o 
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propósito de enfatizar uma ideia e apelar para emoções de seu leitor, seu auditório, 

quem você pretende persuadir. Em uma vituperação, você precisa exagerar na 

crítica feita à questão que está abordando. 

 Escreva um argumento (tese simples) para criticar a campanha, o ideal de 

sua beleza proposto pela Dove. Seja específico em sua tese, não generalize. 

Depois, use duas razões para suportar o seu posicionamento. Combine-as com seu 

argumento inicial (tese simples) para criar a sua tese final. 

 Finalmente, escreva uma frase que sirva de transição para a próxima parte do 

texto, que relacione essa tese à ideia principal do próximo parágrafo. 

2º parágrafo (Histórico)- Nessa parte do texto, você apresentará informações sobre a 

empresa Dove, considerando a origem da empresa (quem foram seus fundadores, 

quando foi fundada, há quantos anos faz campanhas publicitárias, sucesso de 

vendas, etc.). Lembre-se de que esse histórico servirá para desmerecer a empresa e 

suas campanhas publicitárias. 

3º parágrafo (Defeitos)- Usando detalhes sobre a empresa Dove e sua campanha 

publicitária, fale mais para o seu leitor sobre seus defeitos. Não se esqueça de 

relacionar sempre as suas razões à tese que pretende defender. 

4º parágrafo (Feitos)- Fale sobre outras campanhas feitas pela empresa Dove e, 

mesmo que tratem de outros temas, mostre a falta de importância delas para 

divulgação de um conceito de vida que não deveria ser elogiável. 

5º parágrafo (Comparação)- Compare essa campanha a de outras empresas que 

abordaram o mesmo tema: ideal de beleza feminina.   

Busque exemplos de campanhas que apresentam o conceito oposto e superior a 

essa, a fim de enfatizar a sua crítica à campanha Dove. Faça uma rápida pesquisa 

na internet. Escolha duas ou três campanhas e escreva um pouco sobre elas 

apresentando ao leitor os seus nomes e detalhes para que ele perceba as diferentes 

concepções. 

6º parágrafo (Conclusão)- Escreva um epílogo ou um parágrafo de conclusão- 

reforce sua tese com diferentes palavras e encoraje o seu leitor a rejeitar o exemplo 

proposto pela campanha Dove Beleza Real e a repensar as suas concepções de 

beleza e imagem corporal. 

  

14- (Tese) Os poemas de Vinícius e Millôr consideram que uma mulher precisa ser 

bela e descrevem como essa beleza deve ser apresentada—fisicamente. A 



196 
 

campanha Dove Beleza Real, por outro lado, defende a ideia de que não há padrão 

de beleza e que cada mulher tem uma beleza peculiar. 

 E você? O que acha? 

a) Para que viva bem e feliz na sociedade atual é necessário para a mulher 

que siga o padrão de beleza que, muitas vezes, é imposto pela sociedade? Por quê?  

 b) Depois de pensar bastante sobre o assunto, concorde ou não com essa 

ideia, elaborando um texto. O que deve escrever em cada parágrafo? Vamos ajudá-

lo com as orientações a seguir:  

1º parágrafo- Exórdio – comece o seu texto com uma máxima, um provérbio, 

citação;  censurando ou concordando com essa questão. 

 A partir do 2º parágrafo, se você concordar, diga que seguir o padrão imposto 

pela sociedade...... 

2º parágrafo- é natural porque...  

3º Parágrafo- é fácil porque.... 

4º parágrafo- é apropriado porque... 

5º parágrafo- é justo porque... 

6º parágrafo- é necessário porque.. 

 Depois, continue o seu texto do seguinte modo: 

7º parágrafo- apresente uma possível refutação ao que você disse, ou seja, o que 

uma pessoa que pensa diferente de você diria. 

8º parágrafo- escreva uma resposta à refutação apresentada no parágrafo anterior. 

9º parágrafo- escreva outra possível refutação. 

10° parágrafo- escreva outra resposta à refutação apresentada no parágrafo 

anterior. 

11º parágrafo- conclusão- resuma o que disse e convide o leitor a concordar com 

seu ponto de vista. 

 Se você discordar, após o exórdio, organize o seu texto dessa forma: 

 Seguir o padrão imposto pela sociedade....  

2º parágrafo- não é natural porque...  

3º Parágrafo- não é fácil porque.... 

4º parágrafo- é inapropriado porque... 

5º parágrafo- é injusto porque... 

6º parágrafo- é desnecessário porque.. 

 Depois, continue o seu texto do seguinte modo: 
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7º parágrafo- apresente uma possível refutação ao que você disse, ou seja, o que 

uma pessoa que pensa diferente de você diria. 

8º parágrafo- escreva uma resposta à refutação apresentada no parágrafo anterior. 

9º parágrafo- escreva outra possível refutação. 

10° parágrafo- escreva outra resposta à refutação apresentada no parágrafo 

anterior. 

11º parágrafo- Conclusão- resuma o que disse e convidee o leitor a concordar com 

seu ponto de vista. 

 

15 (Proposta de Lei)  

 Imagine se todos os habitantes do mundo fossem iguais. Não teria graça, não 

é mesmo? A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano, mas a 

convivência só se torna possível se essas diferenças forem respeitadas. 

O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada 

na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, diz que não 

deve haver, em nenhum momento, discriminação por raça, cor, sexo, idioma, 

nacionalidade, opinião ou qualquer outro motivo. 

Vamos confirmar o que o artigo de lei diz, concordando com ele? 

Para escrever o seu texto de confirmação, siga os passos apresentados a 

seguir. Você poderá escrever quantos parágrafos achar necessários para cada parte 

do texto. 

a) Escreva um exórdio, dizendo que esse artigo da Declaração dos Direitos 

Humanos já deveria ter sido aprovado há muito mais tempo, já que poderia ter 

beneficiado muitas pessoas e/ou faça um encômio do legislador. 

b) Faça uma contraposição com uma lei contrária a esse artigo, a fim de valorizar a 

sua existência. 

c) Defenda-o, em vários parágrafos, a partir da sua clareza, legitimidade, legalidade, 

justiça, utilidade, vantagens, possibilidade. 

d) Apresente uma possível refutação a alguma questão que apresentou 

anteriormente no seu texto para a defesa do artigo de lei (Ex.: Dirás que ...). 

e) Responda a essa refutação, apresentando uma resposta bem argumentada para 

que não seja refutada por seu interlocutor.  

f) Conclua o seu texto, elogiando o artigo e exortando os ouvintes para também 

fazerem o mesmo. 
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 4.1.3 Para o terceiro ano do Ensino Médio 

 

TEXTO I: URUPÊS 
 
Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos 
Rondons que, ao invés de imaginarem índios num gabinete, com 
reminiscências de Chateaubriand na cabeça e a Iracema aberta 
sobre os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de Winchester em 
punho. 
Morreu Peri, incomparável idealização dum homem natural como o 
sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no 
romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos 
sobrelevava em beleza d’alma e corpo. 
Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos um 
selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão 
incapaz, muscularmente, de arrancar uma palmeira, como incapaz, 
moralmente, de amar Ceci. 
Por felicidade nossa – a de D. Antonio de Mariz – não os viu Alencar; 
sonhou-os qual Rousseau. Do contrário lá teríamos o filho de Arará a 
moquear a linda menina num bom braseiro de pau brasil, em vez de 
acompanhá-la em adoração pelas selvas, como o Ariel benfazejo do 
Paquequer. 
A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã 
plumitivo deu de forjar seu indiozinho refegado de Peri e Atala. Em 
sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos, consumiram-se tabas 
inteiras de aimorés sanhudos, com virtudes romanas por dentro e 
penas de tucano por fora. 
Vindo o público a bocejar de farto, já céptico ante o crescente 
desmantelo do ideal, cessou no mercado literário a procura de 
bugres homéricos, inúbias, tacapes, borés, piágas e virgens 
bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, rumo ao porão 
onde se guardam os móveis fora de uso, saudoso museu de extintas 
pilhas elétricas que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá acamam 
poeira cochichando reminiscências com a barba de D. João de 
Castro, com os frankisks de Herculano, com os frades de Garrett e 
que tais… 
Não morreu, todavia. 
Evoluiu. 
O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-
se de “caboclismo”. O cocar de penas de arara passou a chapéu de 
palha rebatido à testa; o ocara virou rancho de sapé; o tacape afilou, 
criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda troxadal o boré 
descaiu lamentavelmente para pio de inambu; a tanga ascendeu a 
camisa aberta ao peito. 
Mas o substrato psíquico não mudou: orgulho indomável, 
independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio 
em suma, sem faltar uma azeitona, dos Peris e Ubirajaras. 
Este setembrino rebrotar duma arte morta inda se não desbagoou de 
todos os frutos. Terá o seu “I Juca Pirama”, o seu “Canto do Piaga” e 
talvez dê ópera lírica. 
Mas, completado o ciclo, virão destroçar o inverno em flor da ilusão 
indianista os prosaicos demolidores de ídolos – gente má e sem 
poesia. Irão os malvados esgaravatar o ícone com as curetas da 
ciência. E que feias se hão de entrever as caipirinhas cor de jambo 
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de Fagundes Varela! E que chambões e sornas os Peris de calça, 
camisa e faca à cinta! 
Isso, para o futuro. Hoje ainda há perigo em bulir no vespeiro: o 
caboclo é o “Ai Jesus!” nacional. 
É de ver o orgulhoso entono com que respeitáveis figurões batem no 
peito exclamando com altivez: sou raça de caboclo! 
Anos atrás o orgulho estava numa ascendência de tanga, inçada de 
penas de tucano, com dramas íntimos e flechaços de curare. 
Dia virá em que os veremos, murchos de prosápia, confessar o 
verdadeiro avô: – um dos quatrocentos de Gedeão trazidos por Tomé 
de Souza67 num barco daqueles tempos, nosso mui nobre e fecundo 
“Mayflower”. 
Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado 
matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro 
recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de 
cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e 
sorna, nada a põe de pé. 
Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país 
desperta estrouvinhado à crise duma mudança de dono, o caboclo 
ergue-se, espia e acocora-se de novo. 
Pelo 13 de Maio, mal esvoaça o florido decreto da Princesa e o negro 
exausto larga num uf! o cabo da enxada, o caboclo olha, coça a 
cabeça, ‘magina e deixa que do velho mundo venha quem nele 
pegue de novo. 
A 15 de Novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira 
quadrienal. O país bestifica-se ante o inopinado da mudança68. O 
caboclo não dá pela coisa. 
Vem Floriano estouram as granadas de Custódio Gumercindo bate 
às portas de Roimal Incitatus derranca o país69. O caboclo continua 
de cócoras, a modorrar… 
Nada o espeta. Nenhuma ferroada o põe de pé. Social, como 
individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, 
acocora-se. 
Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne 
onde se resumem todas as características da espécie. 
Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro 
movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o 
rolete de fumo e disparar a cusparada d’esguicho, é sentar-se 
jeitosamente sobre os calcanhares. Só então destrava a língua e a 
inteligência. 
– “Não vê que…" 
De pé ou sentado as idéias se lhe entramam, a língua emperra e não 
há de dizer coisa com coisa. 
De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para 
“aquentá-lo”, imitado da mulher e da prole. 
Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostas um cabo 
de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de 
cócoras. 
Nos mercados, para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, 
como um faquir do Bramaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva 
ou o feixe de três palmitos. 
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Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! 
Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo… 
Quando comparece às feiras, todo mundo logo advinha o que ele 
traz: sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem 
só custa o gesto de espichar a mão e colher – cocos de tucum ou 
jissara, guabirobas, bacuparis, maracujás, jataís, pinhões, orquídeas 
ou artefatos de taquara-poca – peneiras, cestinhas, samburás, tipitis, 
pios de caçador ou utensílios de madeira mole – gamelas, 
pilõesinhos, colheres de pau. 
Nada mais. 
Seu grande cuidado é espremer todas as conseqüências da lei do 
menor esforço – e nisto vai longo. 
Começa na morada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos 
que moram em toca e gargalhar ao joão-de-barro. Pura biboca de 
bosquimano. Mobília, nenhuma. A cama é uma espipada esteira de 
Peri posta sobre o chão batido. 
Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de três pernas – para 
hospedes. Três pernas permitem equilíbrio inútil, portanto, meter a 
Quarta, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que assentos, 
se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os 
quais se sentam? 
Nenhum talher. Não é a munheca um talher completo – colher, garfo 
e faca a um tempo? 
No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a 
panela de feijão. 
Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a no corpo. Só tem dois 
parelhos um que traz no uso e outro na lavagem. 
Os mantimentos apaióla nos cantos da casa. 
Inventou um cipó preso à cumeeira, de gancho na ponta e um disco 
de lata no alto, ali pendura o toucinho, a salvo dos gatos e ratos. 
Da parede pende a espingarda picapau, o polvarinho de chifre, o S. 
Benedito defumado, o rabo de tatu e as palmas bentas de queimar 
durante as fortes trovoadas. Servem de gaveta os buracos da 
parede. 
Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos 
não meterão Quarta perna ao banco. Para que? Vive-se bem sem 
isso. 
Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na parede, Jeca não se 
move a repô-las. Ficam pelo resto da vida os buracos abertos, a 
entremostrarem nesgas de céu. 
Quando a palha do teto, apodrecida, greta em fendas por onde pinga 
a chuva, Jeca, em vez de remendar a tortura, limita-se, cada vez que 
chove, a aparar numa gamelinha a água gotejante… 
Remendo… Para que? Se uma casa dura dez anos e faltam “apenas 
” nove para que ele abandone aquela? Esta filosofia economiza 
reparos. 
Na mansão de Jeca a parede dos fundos bojou para fora um ventre 
empanzinado, ameaçando ruir; os barrotes, cortados pela umidade, 
oscilam na podriqueira do baldrame. A fim de neutralizar o 
desaprumo e prevenir suas conseqüências, ele grudou na parede 
uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela – santo de 
mascate. 
– “Por que não remenda essa parede, homem de Deus? 
– “Ela não tem coragem de cair. Não vê a escora? 
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Não obstante, “por via das dúvidas...",, quando ronca a trovoada 
Jeca abandona a toca e vai agachar-se no ôco dum velho embirussu 
do quintal – para se saborear de longe com a eficácia da escora 
santa. 
Um pedaço de pau dispensaria o milagre! mas entre pendurar o 
santo e tomar da foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, 
baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da Grande lei do Menor 
Esforço não vacila. É coerente. 
Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem 
árvores frutíferas, nem horta, nem flores – nada revelador de 
permanência. 
Há mil razões para isso; porque não é sua a terral porque se o 
“tocarem” não ficará nada que a outrem aproveite; porque para frutas 
há o mato; porque a “criação” come; porque… 
– “Mas, criatura, com um vedozinho por ali… A madeira está à mão, 
o cipó é tanto…” 
Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o 
terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. 
– “Não paga a pena”. 
Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra 
atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem 
culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. 
Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser 
um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-
la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se 
faz com um palmo de rama fincada em qualquer chão. Não pede 
cuidados. Não a ataca a formiga. A mandioca é sem vergonha. 
Bem ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas 
benemerências sem conta da mandioca. Talvez que sem ela se 
pusesse de pé e andasse. Mas enquanto dispuser de um pão cujo 
preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca não 
mudará de vida. O vigor das raças humanas está na razão direta da 
hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e diques o holandês 
extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa jóia do esforço, é que 
ali nada o favorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas da 
Caledônia, é que lá não medrava a mandioca. Medrasse, e talvez os 
víssemos hoje, os ingleses, tolhiços, de pé no chão, amarelentos, 
mariscando de peneira no Tamisa. Há bens que vêm para males. A 
mandioca ilustra este avesso de provérbio. 
Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana. Dá rapadura, e para 
Jeca, simplificador da vida, dá garapa. Como não possui moenda, 
torce a pulso sobre a cuia de café um rolete, depois de bem 
macetados os nós; açucara assim a beberagem, fugindo aos trâmites 
condutores do caldo de cana à rapadura. 
Todavia, est modus in rebus. E assim como ao lado do restolho 
cresce o bom pé de milho, contrasta com a cristianíssima 
simplicidade do Jeca a opulência de um seu vizinho e compadre que 
“está muito bem.” A terra onde mora é sua. Possui ainda uma égua, 
monjolo e espingarda de dois canos. Pesa nos destinos políticos do 
país com o seu voto e nos econômicos com o polvilho azedo de que 
é fabricante, tendo amealhado com ambos, voto e polvilho, para mais 
de quinhentos mil réis no fundo da arca. 
Vive num corrupio de barganhas nas quais exercita uma astúcia 
nativa muito irmã da de Bertoldo. A esperteza última foi a barganha 
de um cavalo cego por uma égua de passo picado. Verdade é que a 
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égua mancava das mãos, mas ainda assim valia dez mil réis mais do 
que o rossinante zanaga. 
Esta e outras celebrizaram-lhe os engrimanços potreiros num raio de 
mil braças, grangeando-lhe a incondicional e babosa admiração do 
Jéca, para quem, fino como o compadre, “home” … nem mesmo o 
vigário de Itaóca!. 
Aos domingos vai à vila bifurcado na magreza ventruda da Serena; 
leva apenso à garupa um filho e atrás o potrinho no trote, mais a 
mulher, com a criança nova enrolada no xale. Fecha o cortejo o 
indefectível Brinquinho, a resfolgar com um palmo de língua de fora. 
O fato mais importante de sua vida é sem dúvida votar no governo. 
Tira nesse dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho 
de traça e todo vincado de dobras, entala os pés num alentado 
sapatão de bezerro; ata ao pescoço um colarinho de bico e, sem 
gravata, ringindo e mancando, vai pegar o diploma de eleitor às 
mãos do chefe Coisada, que lho retém para maior garantia da 
fidelidade partidária. 
Vota. Não sabe em qual, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, 
arabescando o aranhol de gatafunhos a que chama “sua graça”. 
Se há tumulto, chuchurrea de pé firme, com heroísmo, as porretadas 
oposicionistas, e ao cabo segue para a casa do chefe, de galo cívico 
na testa e colarinho sungado para trás, afim de novamente lhe depor 
nas mão o “diploma”. 
Grato e sorridente, o morubixaba galardoa-lhe o heroísmo, 
flagrantemente documentado pelo latejar do couro cabeludo, com um 
aperto de munheca e a promessa, para logo, duma inspetoria de 
quarteirão. 
Representa este freguês o tipo clássico do sitiante já com um pé fora 
da classe. Exceção, díscolo que é, não vem ao caso. Aqui tratamos 
da regra e a regra é Jéca Tatu. 
O mobiliário cerebral de Jéca, à parte o suculento recheio de 
superstições, vale o do casebre. O banquinho de três pés, as cuias, o 
gancho de toucinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de seus 
miolos sob a forma de idéias: são as noções práticas da vida, que 
recebeu do pai e sem mudança transmitirá aos filhos. 
O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não tem sequer a noção 
do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre 
terras para diante, que muito longe está a Corte com os graúdos e 
mais distante ainda a Bahia, donde vêm baianos pernósticos e 
cocos. 
Perguntem ao Jéca quem é o presidente da República. 
– “O homem que manda em nós tudo? 
– “Sim. 
– “Pois de certo que há de ser o imperador. 
Em matéria de civismo não sobe de ponto. 
– “Guerra? T’esconjuro! Meu pai viveu afundado no mato p’ra mais 
de cinco anos por causa da guerra grande70. Eu, para escapar do 
“reculutamento”, sou inté capaz de cortar um dedo, como o meu tio 
Lourenço… 
Guerra, defesa nacional, ação administrativa, tudo quanto cheira a 
governo resume-se para o caboclo numa palavra apavorante – 
“reculutamento”. 
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Quando em princípios da Presidência Hermes andou na balha um 
recenseamento esquecido a Offenbach, o caboclo tremeu e entrou a 
casar em massa. Aquilo “havera de ser reculutamento”, e os 
casados, na voz corrente, escapavam à redada. 
A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília – em 
qualidade. Quantitativamente, assombra. Da noite cerebral 
pirilampejam-lhe apozemas, cerotos, arrobes e eletuários escapos à 
sagacidade cômica de Mark Twain. Compendia-os um Chernoviz não 
escrito, monumento de galhofa onde não há rir, lúgubre como é o 
epílogo. A rede na qual dois homens levam à cova as vítimas de 
semelhante farmacopéia é o espetáculo mais triste da roça. 
Quem aplica as mezinhas é o “curador”, um Eusébio Macário de pé 
no chão e cérebro trancado como muita de taquaruçu. O veículo 
usual das drogas é sempre a pinga – meio honesto de render 
homenagem à deusa Cachaça, divindade que entre eles ainda não 
encontrou heréticos. 
Doenças hajam que remédios não faltam. 
Para bronquite, é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe 
vivo e soltá-lo: o mal se vai com o peixe água abaixo… 
Para “quebranto de ossos”, já não é tão simples a medicação. 
Tomam-se três contas de rosário, três galhos de alecrim, três limas 
de bico, três iscas de palma benta, três raminhos de arruda, três 
ovos de pata preta (com casca; sem casca desanda) e um saquinho 
de picumã! mete-se tudo numa gamela d’água e banha-se naquilo o 
doente, fazendo-o tragar três goles da zurrapa. É infalível. 
O específico da brotoeja consiste em cozimento de beiço de pote 
para lavagens. Ainda há aqui um pormenor de monta; é preciso que 
antes do banho a mãe do doente molhe na água a ponta de sua 
trança. As brotoejas saram como por encanto. 
Para dor de peito que “responde na cacunda”, cataplasma de 
“jasmim de cachorro” é um porrete. 
Além desta alopatia, para a qual contribui tudo quanto de mais 
repugnante e inócuo existe na natureza, há a medicação simpática, 
baseada na influição misteriosa de objetos, palavras e atos sobre o 
corpo humano. 
O ritual bizantino dentro de cujas maranhas os filhos do Jéca vêm ao 
mundo, e do qual não há fugir sob pena de gravíssimas 
conseqüências futuras, daria um in-fólio d’alto fôlego ao Sílvio 
Romero bastante operoso que se propusesse a compendiá-lo. 
Num parto difícil nada tão eficaz como engolir três caroços de feijão 
mouro, de passo que a parturiente veste pelo avesso a camisa do 
marido e põe na cabeça, também pelo avesso, o seu chapéu. 
Falhando esta simpatia, há um derradeiro recurso: colar no ventre 
encruado a imagem de S. Benedito. 
Nesses momentos angustiosos outra mulher não penetre no recinto 
sem primeiro defumar-se ao fogo, nem traga na mão caça ou peixe. 
A criança morreria pagã. A omissão de qualquer destes preceitos 
fará chover mil desgraças na cabeça do chorincas recém- nascido. 
A posse de certos objetos confere dotes sobrenaturais. A 
invulnerabilidade às facadas ou cargas de chumbo é obtida graças à 
flor da samambaia. 
Esta planta, conta Jéca, só floresce uma vez por ano, e só produz 
em cada samambaial uma flor. Isto à meia noite, no dia de S. 
Bartolomeu. É preciso ser muito esperto para colhê-la, porque 
também o diabo anda à cata. Quem consegue pegar uma, ouve logo 
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um estouro e tonteia ao cheiro de enxofre – mas livra-se de faca e 
chumbo pelo resto da vida. 
Todos os volumes do Larousse não bastariam para catalogar-lhes as 
crendices, e como não há linhas divisórias entre estas e a religião, 
confundem-se ambas em maranhada teia, não havendo distinguir 
onde pára uma e começa outra. 
A idéia de Deus e dos santos torna-se jéco-cêntrica. São os santos 
os graúdos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul 
para espreitar-lhes a vidinha e intervir nela ajudando-os ou 
castigando-os, como os metediços deuses de Homero. Uma 
torcedura de pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o 
bicho que arruinou – tudo diabruras da corte celeste, para castigo de 
más intenções ou atos. 
Daí o fatalismo. Se tudo movem cordéis lá de cima, para que lutar, 
reagir? Deus quis. A maior catástrofe é recebida com esta 
exclamação, muito parenta do “Allah Kébir” do beduíno. 
E na arte? 
Nada. 
A arte rústica do campônio europeu é opulenta a ponto de constituir 
preciosa fonte de sugestões para os artistas de escol. Em nenhum 
país o povo vive sem a ela recorrer para um ingênuo embelezamento 
da vida. Já não se fala no camponês italiano ou teutônico, filho de 
alfobres mimosos, propícios a todas as florações estéticas. Mas o 
russo, o hirsuto mujique a meio atolado em barbarie crassa. Os 
vestuários nacionais da Ucrânia nos quais a cor viva e o sarapantado 
da ornamentação indicam a ingenuidade do primitivo, os isbas da 
Lituânia, sua cerâmica, os bordados, os móveis, os utensílios de 
cozinha, tudo revela no mais rude dos campônios o sentimento da 
arte. 
No samoieda, no pele-vermelha, no abexim, no Papua, un arabesco 
ingênuo costuma ornar-lhes as armas – como lhes ornam a vida 
canções repassadas de ritmos sugestivos. 
Que nada é isso, sabido como já o homem pré-histórico, 
companheiro do urso das cavernas, entalhava perfis de mamutes em 
chifres de rena. 
Egresso à regra, não denuncia o nosso caboclo o mais remoto traço 
de um sentimento nascido com o troglodita. 
Esmerilhemos o seu casebre: que é que ali denota a existência do 
mais vago senso estético? Uma chumbada no cabo do relho e uns 
ziguezagues a canivete ou fogo pelo roliço do porretinho de 
guatambú. É tudo. 
Às vezes surge numa família um gênio musical cuja fama esvoaça 
pelas redondezas. Ei-lo na viola concentra-se, tosse, cuspilha o 
pigarro, fere as cordas e “tempera”. E fica nisso, no tempero. 
Dirão: e a modinha? 
A modinha, como as demais manifestações de arte popular 
existentes no país, é obra do mulato, em cujas veias o sangue 
recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha d’envolta 
com o sangue selvagem, alegre e são do negro. 
O caboclo é soturno. 
Não canta senão rezas lúgubres. 
Não dança senão o cateretê aladainhado. 
Não esculpe o cabo da faca, como o cabila. 
Não compõe sua canção, como o felá do Egito. 
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No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os 
ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a infolhescência dos 
cedros, às primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos 
tangarás; onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, 
luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachôo permanente, o 
caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no 
recesso das grotas. 
Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. 
Só ele, no meio da tanta vida, não vive… 

 

TEXTO II- JECA TATU - A RESSURREIÇÃO71 

Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha 
de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito 
magra e feia e de vários filhinhos pálidos e tristes. 
Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de 
palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar 
palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha idéia de plantar 
um pé de couve atrás da casa. Perto um ribeirão, onde ele pescava 
de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre. E assim ia 
vivendo. 
Dava pena ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem 
nada que significasse comodidade. Um banquinho de três pernas, 
umas peneiras furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito 
ordinária, e só. 
Todos que passavam por ali murmuravam: 
— Que grandíssimo preguiçoso! 
Jeca Tatu era tão fraco que quando ia lenhar vinha com um feixinho 
que parecia brincadeira. E vinha arcado, como se estivesse 
carregando um enorme peso. 
— Por que não traz de uma vez um feixe grande? perguntaram-lhe 
um dia. Jeca Tatu coçou a barbicha rala e respondeu: 
— Não paga a pena.  
Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a 
casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem 
remendar a roupa. 
Só pagava a pena beber pinga. 
—Por que você bebe, Jeca? diziam-lhe.  
—Bebo para esquecer.   
—Esquecer o quê?  
— Esquecer as desgraças da vida.  
E os passantes murmuravam: — Além de vadio, bêbado... 
Jeca possuía muitos alqueires de terra, mas não sabia aproveitá-la. 
Plantava todos os anos uma rocinha de milho, outra de feijão, uns 
pés de abóbora e mais nada. Criava em redor da casa um ou outro 
porquinho e meia dúzia de galinhas. Mas o porco e as aves que 
cavassem a vida, porque Jeca não lhes dava o que comer. Por esse 
motivo, o porquinho nunca engordava, e as galinhas punham poucos 
ovos. 
Jeca possuía ainda um cachorro, o Brinquinho, magro e sarnento, 
mas bom companheiro e leal amigo. 
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Brinquinho vivia cheio de bernes no lombo e muito sofria com isso. 
Pois apesar dos granidos do cachorro, Jeca não se lembrava de lhe 
tirar os bernes. Por que? Desânimo, preguiça... 
As pessoas que viam aquilo franziam o nariz. 
Que criatura imprestável! Não serve nem para tirar berne de 
cachorro... 
Jeca só queria beber pinga e espichar-se ao sol no terreiro. Ali ficava 
horas, com o cachorrinho rente; cochilando. A vida que rodasse, o 
mato que crescesse na roça, a casa que caísse. Jeca não queria 
saber de nada. Trabalhar não era com ele. 
Perto morava um italiano já bastante arranjado, mas que ainda assim 
trabalhava o dia inteiro. Por que Jeca não fazia o mesmo? 
Quando lhe perguntavam isso, ele dizia: 
—Não paga a pena plantar. A formiga come tudo.   
—Mas como é que o seu vizinho italiano não tem formiga no sítio?   
—É que ele mata.   
—E por que você não faz o mesmo?   
Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre 
com a mesma história: 
—Quá! Não paga a pena...   
Além de preguiçoso, bêbado; e além de bêbado, idiota, era o que 
todos diziam. 
Um dia, um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de 
tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e chucro, resolveu 
examiná-lo. 
—Amigo Jeca, o que você tem é doença. 
—Pode ser. Sinto uma canseira sem fim, e dor de cabeça, e uma 
pontada aqui no peito que responde na cacunda.  
—Isso mesmo. Você sofre de anquilostomiase.  
—Anqui... o quê?  
—Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos confundem 
com a maleita.   
—Essa tal maleita não é a sezão?  
— Isso mesmo. Maleita, sezão, febre palustre ou febre intermitente: 
tudo é a mesma coisa, está entendendo? A sezão também produz 
anemia, moleza e esse desânimo do amarelão; mas é diferente. 
Conhece-se a maleita pelo arrepio, ou calafrio que dá, pois é uma 
febre que vem sempre em horas certas e com muito suor. O que 
você tem é outra coisa. É amarelão. 
O doutor receitou-lhe o remédio adequado; depois disse: "—E trate 
de comprar um par de botinas e nunca mais me ande descalço nem 
beba pinga, ouviu?" 
—Ouvi, sim, senhor!   
—Pois é isso, rematou o doutor, tomando o chapéu. A chuva passou 
e vou-me embora. Faça o que mandei, que ficará forte, rijo e rico 
como o italiano. Na semana que vem estarei de volta.   
—Até por lá, sêo doutor!   
Jeca ficou cismando. Não acreditava muito nas palavras da ciência, 
mas, por fim, resolveu comprar os remédios, e também um par de 
botinas ringideiras. 
Nos primeiros dias, foi um horror. Ele andava pisando em ovos. Mas 
acostumou-se, afinal... 
Quando o doutor reapareceu, Jeca estava bem melhor, graças ao 
remédio tomado. O doutor mostrou-lhe com uma lente o que tinha 
saído das suas tripas. 
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—Veja, sêo Jeca, que bicharia tremenda estava se criando na sua 
barriga! São os tais anquilostomos, uns bichinhos dos lugares 
úmidos, que entram pelos pés, vão varando pela carne adentro até 
alcançarem os intestinos. Chegando lá, grudam-se nas tripas e 
escangalham com o freguês. Tomando este remédio você bota p'ra 
fora todos os anquilostomos que tem no corpo. E andando sempre 
calçado, não deixa que entrem os que estão na terra. Assim fica livre 
da doença pelo resto da vida.   
Jeca abriu a boca, maravilhado. 
—Os anjos digam amém, sêo doutor! 
Mas Jeca não podia acreditar numa coisa: que os bichinhos 
entrassem pelo pé. Ele era "positivo" e dos tais que "só vendo". O 
doutor resolveu abrir-lhe os olhos. Levou-o a um lugar úmido, atrás 
da casa, e disse: 
—Tire a botina e ande um pouco por aí.  
Jeca obedeceu. 
—Agora venha cá. Sente-se. Bote o pé em cima do joelho. Assim. 
Agora examine a pele com esta lente.  
 Jeca tomou a lente, olhou e percebeu vários vermes pequeninos que 
já estavam penetrando na sua pele, através dos poros. O pobre 
homem arregalou os olhos assombrado. 
—E não é que é mesmo? Quem "havera" de dizer!...  
—Pois é isso, sêo Jeca, e daqui por diante não duvide mais do que a 
ciência disser. Nunca mais!  
—Daqui por diante nha ciência está dizendo e Jeca está jurando em 
cima! T'esconjuro! E pinga, então, nem p'ra remédio... 
Tudo o que o doutor disse aconteceu direitinho! Três meses depois, 
ninguém mais conhecia o Jeca. 
A preguiça desapareceu. Quando ele agarrava no machado, as 
árvores tremiam de pavor. Era pan, pan, pan... horas seguidas, e os 
maiores paus não tinham remédio senão cair. 
Jeca, cheio de coragem, botou abaixo um capoeirão para fazer uma 
roça de três alqueires. E plantou eucaliptos nas terras que não se 
prestavam para cultura. E consertou todos os buracos da casa. E fez 
um chiqueiro para os porcos. E um galinheiro para as aves. O 
homem não parava, vivia a trabalhar com fúria que espantou até o 
seu vizinho italiano. 
—Descanse um pouco, homem! Assim você arrebenta... diziam os 
passantes.  
—Quero ganhar o tempo perdido, respondia ele sem largar do 
machado. Quero tirar a prosa do "intaliano". 
Jeca, que era um medroso, virou valente. Não tinha mais medo de 
nada, nem de onça! Uma vez, ao entrar no mato, ouviu um miado 
estranho. 
—Onça! exclamou ele. É onça e eu aqui sem nem uma faca!...   
Mas não perdeu a coragem. Esperou a onça, de pé firme. Quando a 
fera o atacou, ele ferrou-lhe tamanho murro na cara, que a bicha 
rolou no chão, tonta. Jeca avançou de novo, agarrou-a pelo pescoço 
e estrangulou-a.  
—Conheceu, papuda? Você pensa então que está lidando com 
algum pinguço opilado? Fique sabendo que tomei remédio do bom e 
uso botina ringideira... 
A companheira a da onça, ao ouvir tais palavras, não quis saber de 
histórias - azulou! Dizem que até hoje está correndo... 
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Ele, que antigamente só trazia três pausinhos, carregava agora cada 
feixe de lenha que metia medo. E carregava-os sorrindo, como se o 
enorme peso não passasse de brincadeira. 
—Amigo Jeca, você arrebenta! diziam-lhe. Onde se viu carregar 
tanto pau de uma vez?   
—Já não sou aquele de dantes! Isto para mim agora é canja, 
respondia o caboclo sorrindo.  
Quando teve de aumentar a casa, foi a mesma coisa. Derrubou no 
mato grossas perobas, atorou-as, lavrou-as e trouxe no muque para 
o terreiro as toras todas. Sozinho!   
—Quero mostrar a esta paulama quanto vale um homem que tomou 
remédio de Nha Ciência, que usa botina cantadeira e não bebe nem 
um só martelinho de cachaça.  
O italiano via aquilo e coçava a cabeça. 
—Se eu não tropicar direito, este diabo me passa na frente, Per 
Bacco! 
Dava gosto ver as roças do Jeca. Comprou arados e bois, e não 
plantava nada sem primeiro afofar a terra. O resultado foi que os 
milhos vinham lindos e o feijão era uma beleza. 
O italiano abria a boca, admirado, e confessava nunca ter visto roças 
assim. 
E Jeca já não plantava rocinhas como antigamente. Só queria saber 
de roças grandes, cada vez maiores, que fizessem inveja no bairro. 
E se alguém lhe perguntava: 
—Mas para que tanta roça, homem?  
Ele respondia:  —É que agora eu quero ficar rico. Não me contento 
com trabalhar para viver. Quero cultivar todas as minhas terras, e 
depois formar aqui uma enorme fazenda. E hei de ser até coronel...   
E ninguém duvidava mais.  
O italiano dizia: 
—E forma mesmo! E vira mesmo coronel! Per la Madonna!... 
Por esse tempo, o doutor passou por lá e ficou admiradíssimo da 
transformação do seu doente. 
Esperara que ele sarasse, mas não contara com tal mudança. 
Jeca o recebeu de braços abertos e apresentou-o à mulher e aos 
filhos. 
Os meninos cresciam viçosos, e viviam brincando contentes como 
passarinhos. 
E toda gente ali andava calçada. O caboclo ficara com tanta fé no 
calçado, que metera botinas até nos pés dos animais caseiros! 
Galinhas, patos, porcos, tudo de sapatinho nos pés! O galo, esse 
andava de bota e espora! 
—Isso também é demais, sêo Jeca, disse o doutor. Isso é contra a 
natureza!   
—Bem sei. Mas quero dar um exemplo a esta caipirada bronca. Eles 
aparecem por aqui, vêem isso e não se esquecem mais da história. 
Em pouco tempo, os resultados foram maravilhosos. A porcada 
aumentou de tal modo, que vinha gente de longe admirar aquilo. 
Jeca adquiriu um caminhão Ford, e em vez de conduzir os porcos ao 
mercado pelo sistema antigo, levava-os de auto, num instantinho, 
buzinando pela estrada afora: fon-fon! fon-fon!... 
As estradas eram péssimas; mas ele consertou-as à sua custa. Jeca 
parecia um doido. Só pensava em melhoramentos, progressos, 
coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e, 
por fim, tomou um professor de inglês. 
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Quero falar a língua dos bifes para ir aos Estados Unidos ver como é 
lá a coisa.   
O seu professor dizia: 
—O Jeca só fala inglês agora. Não diz porco; é pig. Não diz galinha! 
É hen...  
Mas de álcool, nada. Antes quer ver o demônio do que um copinho 
da "branca"... 
Jeca só fumava charutos fabricados especialmente para ele, e só 
corria as roças montado em cavalos árabes de puro sangue. 
Quem o viu e quem o vê! Nem parece o mesmo. Está um "estranja" 
legítimo, até na fala. Na sua fazenda havia de tudo. Campos de 
alfafa. Pomares belíssimos com quanta fruta há no mundo. Até 
criação de bicho da seda; Jeca formou um amoreiral que não tinha 
fim. 
Quero que tudo aqui ande na seda, mas seda fabricada em casa. Até 
os sacos aqui da fazenda têm que ser de seda, para moer os 
invejosos... E ninguém duvidava de nada. 
O homem é mágico, diziam os vizinhos. Quando assenta de fazer 
uma coisa, faz mesmo, nem que seja um despropósito... 
A fazenda do Jeca tornou-se famosa no país inteiro. Tudo ali era por 
meio do rádio e da eletricidade. Jeca, de dentro do seu escritório, 
tocava num botão e o cocho do chiqueiro se enchia automaticamente 
de rações muito bem dosadas. Tocava outro botão, e um repuxo de 
milho atraía todo o galinhame... 
Suas roças eram ligadas por telefones. Da cadeira de balanço, na 
varanda, ele dava ordens aos feitores lá longe. 
Chegou a mandar buscar nos Estados Unidos um telescópio. 
 —Quero aqui desta varanda, ver tudo que se passa em minha 
fazenda.  
E tanto fez, que viu. Jeca instalou os aparelhos e assim pôde, da sua 
varanda, com o charutão na boca, não só falar por meio do rádio 
para qualquer ponto da fazenda, como ainda ver, por meio do 
telescópio, o que os camaradas estavam fazendo. 
Ficou rico e estimado, como era natural; mas não parou aí. Resolveu 
ensinar o caminho da saúde aos caipiras das redondezas. Para isso 
montou na fazenda e vilas próximas vários Postos de Maleita, onde 
tratava os enfermos de sezões; e também Postos de 
Anquilostomose, onde curava os doentes de amarelão e outras 
doenças causadas por bichinhos nas tripas. 
O seu entusiasmo era enorme. "Hei de empregar toda a minha 
fortuna nesta obra de saúde geral, dizia ele. O meu patriotismo é 
este. Minha divisa: curar gente. Abaixo a bicharia que devora o 
brasileiro..." 
E a curar gente da roça passou Jeca toda a sua vida. Quando 
morreu, aos 89 anos, não teve estátua, nem grandes elogios nos 
jornais. Mas ninguém ainda morreu de consciência mais tranqüila. 
Havia cumprido o seu dever até o fim. 
Meninos: nunca se esqueçam desta história; e, quando crescerem, 
tratem de imitar o Jeca. Se forem fazendeiros, procurem curar os 
camaradas da fazenda. Além de ser para eles um grande benefício, 
é para vocês um alto negócio. Vocês verão o trabalho dessa gente 
produzir três vezes mais. 
Um país não vale pelo tamanho, nem pela quantidade de habitantes. 
Vale pelo trabalho que realiza e pela qualidade da sua gente. Ter 
saúde é a grande qualidade de um povo. Tudo mais vem daí. 
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TEXTO III: JECA TATUZINHO72 
  

                                                   
  
Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha 
de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito 
magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. 
Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de 
palha, sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar 
palmitos, cortar cachos de brejaúva, mas não tinha idéia de plantar 
um pé de couve atrás da casa. Perto corria um ribeirão, onde ele 
pescava de vez em quando uns lambaris e um ou outro bagre. E 
assim ia vivendo. 
Dava pena ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem 
nada que significasse comodidade. Um banquinho de três pernas, 
umas peneiras furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito 
ordinária, e só. 
Todos que passavam por ali murmuravam: 
- Que grandessíssimo preguiçoso! 
II  

Jeca Tatu era tão fraco que, quando ia lenhar, vinha com um feixinho 
que parecia brincadeira. E vinha arcado, como se estivesse 
carregando um enorme peso. 
- Por que não traz de uma vez um feixe grande? perguntaram-lhe um 
dia. 
Jeca Tatu coçou a barbicha rala e respondeu: 
- Não paga a pena. 
Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a 
casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem 
remendar a roupa. 
Só pagava a pena beber pinga. 
- Por que você bebe, Jeca? diziam-lhe. 
- Bebo para esquecer. 
- Esquecer do quê? 
- Esquecer as desgraças da vida. 
E os passantes murmuravam: 
- Além de vadio, bêbado … 
III 
Jeca possuía muitos alqueires de terra, mas não sabia aproveitá-la. 
Plantava todos os anos uma rocinha de milho, outra de feijão, uns 
pés de abóbora e mais nada. Criava em redor da casa um ou outro 
porquinho e meia dúzia de galinhas. Mas o porco e as aves que 
cavassem a vida, porque Jeca não lhes dava o que comer. Por esse 
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motivo, o porquinho nunca engordava, e as galinhas punham poucos 
ovos. 
Jeca possuía ainda um cachorro, o Brinquinho, magro e sarnento, 
mas bom companheiro e leal amigo. 
Brinquinho vivia cheio de bernes no lombo e muito sofria com isso. 
Pois apesar dos ganidos do cachorro, Jeca não se lembrava de lhe 
tirar os bernes. Por que? Desânimo, preguiça… 
As pessoas que viam aquilo franziam o nariz. 
- Que criatura imprestável! Não serve nem para tirar berne de 
cachorro… 
IV 

Jeca só queria beber pinga e espichar-se ao sol, no terreiro. Ali 
ficava horas, com o cachorrinho rente, cochilando. A vida que 
rodasse, o mato que crescesse na roça, a casa que caísse. Jeca não 
queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. 
Perto morava um italiano já bastante arranjado, mas que ainda assim 
trabalhava o dia inteiro. Por que Jeca não fazia o mesmo? 
Quando lhe perguntavam isso, ele dizia: 
- Não paga a pena plantar. A formiga come tudo. 
- Mas como é que seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? 
- É que ele mata. 
- E por que você não faz o mesmo? 
Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre 
com a mesma história: 
- Quá! Não paga a pena … 
Além de preguiçoso, bêbado; e além de bêbado, idiota, era o que 
todos diziam. 
V 

Um dia, um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de 
tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e magro, resolveu 
examiná-lo. 
- Amigo Jeca, o que você tem é doença. 
- Pode ser. Sinto uma canseira sem fim, e dor de cabeça, e uma 
pontada aqui no peito, que responde na cacunda. 
- Isso mesmo. Você sofre de ancilostomíase. 
- Anci… o que? 
- Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos confundem 
com a maleita. 
- Essa tal maleita não é sezão? 
- Isso mesmo. Maleita, sezão, febre palustre ou febre intermitente: 
tudo a mesma coisa. 
A sezão também produz anemia, moleza e esse desânimo do 
amarelão; mas é diferente. Conhece-se a maleita pelo arrepio ou 
calafrio que dá, pois é uma febre que vem sempre em horas certas e 
com muito suor. Quem sofre de sezão sara com o MALEITOSAN 
FONTOURA. Quem sofre de amarelão sara com a 
ANKILOSTOMINA FONTOURA. Eu vou curar você. 
VI 

O doutor receitou um vidro de ANKILOSTOMINA FONTOURA, para 
tomar assim: seis comprimidos hoje pela manhã e outros seis 
amanhã de manhã. 
- Faça isto duas vezes, com o espaço de uma semana. E de cada 
vez tome também um purgante de sal amargo, se duas horas depois 
de ter ingerido a ANKILOSTOMINA não tiver evacuado. E trate de 
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comprar um par de botinas e alguns vidros de BIOTÔNICO e nunca 
mais me ande descalço e nem beba pinga, ouviu? 
-Ouvi, sim, senhor! 
- Pois é isso, rematou o doutor, tomando o chapéu. A chuva já 
passou e vou-me embora. Faça o que mandei, que ficará forte, rijo e 
rico como o italiano. Na semana que vem estarei aqui de volta. 
- Até por lá, sêo doutor! 
Jeca ficou cismando. Não acreditava muito nas palavras da Ciência, 
mas por fim resolveu comprar os remédios, e também um par de 
botinas ringideiras. 
Nos primeiros dias foi um horror. Ele andava pisando em ovos. Mas 
acostumou-se, afinal… 
VII 

Quando o doutor voltou, Jeca estava bem melhor, graças à 
ANKILOSTOMINA e ao BIOTÔNICO. O doutor mostrou-lhe com uma 
lente o que tinha saído das suas tripas: 
- Veja, sêo Jeca, que bicharia tremenda estava você a criar na 
barriga! São os tais ancilóstomos, uns bichinhos dos lugares úmidos, 
que entram pelos pés, vão varando pela carne adentro até 
alcançarem os intestinos. Chegando lá, grudam-se nas tripas e 
escangalham com o freguês. 
Tomando a ANKILOSTOMINA, você bota fora todos os ancilóstomos 
que tem no corpo. E andando sempre calçado, não deixa que entrem 
os que estão na terra. Fazendo isso e fortalecendo-se com alguns 
vidros de BIOTÔNICO, ovos e leite, você fica livre da doença para 
sempre. 
Jeca abriu a boca, maravilhado. 
- Os anjos digam amém, sêo doutor! 
 
VIII 
Mas Jeca não podia acreditar numa coisa: que os bichinhos 
entrassem pelo pé. Ele era “positivo” e dos tais que “só vendo”. O 
doutor resolveu abrir-lhe os olhos: Levou-o a um lugar úmido, atrás 
de casa, e disse: 
- Tire a botina e ande um pouco por aí. 
Jeca obedeceu. 
- Agora venha cá. Sente-se. Bote o pé em cima do joelho. Assim. 
Agora examine a pele com essa lente. 
Jeca tomou a lente, olhou e percebeu vários vermes pequeninos que 
já estavam penetrando na sua pele, através dos poros. O pobre 
homem arregalou os olhos, assombrado. 
- E não é que é mesmo? Quem “haverá” de dizer!… 
- Pois é isso, sêo Jeca, e daqui por diante não duvide mais do que 
disser a Ciência. 
- Nunca mais! Daqui por diante dona Ciência está dizendo, Jeca está 
jurando em cima! T’esconjuro! E pinga, então, nem para remédio… 
IX 
Tudo o que o doutor disse aconteceu direitinho! Três meses depois 
ninguém mais conhecia o Jeca. A ANKILOSTOMINA curou-o do 
Amarelão. O BIOTÔNICO deixou-o bonito, corado, forte como um 
touro. 
A preguiça desapareceu. Quando ele agarrava no machado, as 
árvores tremiam de pavor. 
Era pã, pã, pã… horas seguidas, e os maiores paus não tinham 
remédio senão cair. 
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E Jeca, cheio de coragem, botou abaixo o capoeirão, para fazer uma 
roça de três alqueires. E plantou eucaliptos nas terras que não se 
prestavam para cultura. E consertou todos os buracos da casa. E fez 
um chiqueiro para os porcos. E um galinheiro para as aves. O 
homem não parava, vivia a trabalhar com fúria que espantou até o 
seu vizinho italiano. 
- Descanse um pouco, homem! Assim você arrebenta… diziam os 
passantes. 
- Quero ganhar o tempo perdido, respondia ele, sem largar do 
machado. Quero tirar a prosa do “italiano”. 
X 

Jeca, que era um medroso, virou valente. Não tinha mais medo de 
nada, nem de onça! Uma vez, ao entrar no mato, ouviu um miado 
estranho. 
- Onça! exclamou ele. É onça e eu aqui sem uma faca!… 
Mas não perdeu a coragem. Esperou a onça, de pé firme. Quando a 
fera o atacou, ele ferrou-lhe tamanho murro na cara que a bicha rolou 
no chão, tonta. Jeca avançou de novo, agarrou-a pelo pescoço e 
estrangulou-a. 
- Conheceu, papuda? Você pensa que está lidando com algum 
pinguço opilado? Fique sabendo que tomei ANKILOSTOMINA e 
BIOTÔNICO e uso botina ringideira!… 
A companheira da onça, ao ouvir essas palavras, não quis saber de 
histórias – azulou! Dizem que até hoje está correndo… 
XI 

Ele, que antigamente, quando lenhava, só trazia três pausinhos, 
carregava agora cada feixe que metia medo. E carregava-os 
sorrindo, como se o enorme peso não passasse de brincadeira. 
- Amigo Jeca, você arrebenta! diziam-lhe. Onde se viu carregar tanto 
pau de uma vez? 
- Já não sou aquele de dantes! Isto para mim agora é canja… 
respondia o caboclo, sorrindo. 
Quando teve de aumentar a casa, foi a mesma coisa. Derrubou no 
mato grossas perobas, atorou-as, lavrou-as e trouxe no muque para 
o terreiro as toras todas. Sozinho! 
- Quero mostrar a essa paulama quanto vale um homem que tomou 
ANKILOSTOMINA e BIOTÔNICO, que usa botina cantadeira e que 
não bebe nem um só martelinho de cachaça! 
O italiano via aquilo e coçava a cabeça. 
- Se eu não tropicar direito, este diabo me passa na frente. Per 
Bacco! 
XII 

Dava gosto ver suas roças. Comprou arados e bois, e não plantava 
nada sem primeiro afofar a terra. O resultado foi que os milhos 
vinham lindos e o feijão era uma beleza. 
O italiano abria a boca, admirado, e confessava nunca ter visto roças 
assim. 
E Jeca já não plantava rocinhas, como antigamente. Só queria saber 
de roças grandes, cada vez maiores, que fizessem inveja no bairro. 
E se alguém lhe perguntava: 
- Mas para que tanta roça, homem?  
Ele respondia: 
- É que agora quero ficar rico. Não me contento com trabalhar para 
viver. Quero cultivar todas as minhas terras, e depois formar aqui 
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duas enormes fazendas – a Fazenda Ankilostomina e Fazenda 
Biotônico. E hei de ser até coronel… 
E ninguém duvidava mais. O italiano dizia: 
- E forma mesmo! E vira mesmo coronel! Per la Madonna!… 
XIII 

Por esse tempo, o doutor passou por lá e ficou admiradíssimo com a 
transformação de seu doente. 
Esperara que ele sarasse, mas não contara com tal mudança. 
Jeca o recebeu de braços abertos e apresentou-o à mulher e aos 
filhos. 
Os meninos cresciam viçosos, e viviam brincando, contentes como 
os passarinhos. 
E toda gente ali andava calçada. O caboclo ficara com tanta fé no 
calçado, que metera botinas até nos animais caseiros! 
Galinhas, patos, porcos, tudo de sapatinho nos pés! O galo, esse 
andava de bota e espora! 
- Isso também é demais, sêo Jeca, disse o doutor. Isso é contra a 
natureza! 
- Bem sei. Mas quero dar um exemplo a esta caipirada bronca. Eles 
vêm aqui, vêem isso e não se esquecem mais da história. 
XIV 

Em pouco tempo os resultados foram maravilhosos. A porcada 
aumentou de tal modo, que vinha gente de longe admirar aquilo. 
Jeca adquiriu um caminhão, e em vez de conduzir os porcos ao 
mercado pelo sistema antigo, levava-os de auto, num instantinho, 
buzinando pela estrada afora, fon-fon! Fon-fon! … 
As estradas eram péssimas; mas ele consertou-as à sua custa. Jeca 
parecia um doido. Só pensava em melhoramentos, progressos, 
coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e 
por fim tomou um professor de inglês. 
- Quero falar a língua dos bifes para ir aos Estados Unidos ver como 
é lá a coisa. 
O seu professor dizia: 
- O Jeca só fala inglês agora. Não diz porco; é pig. Não diz galinha; 
é hen… Mas de álcool, nada. Antes quer ver o demônio, que um 

copinho da “branca”… 
XV 
Jeca só fumava charutos fabricados especialmente para ele, e só 
corria as roças montado em cavalos árabes de puro sangue. 
- Quem o viu e quem o vê! Nem parece o mesmo. Está um “estranja” 
legítimo, até na fala. 
Na “Fazenda Biotônico” havia de tudo. Campos de alfafa. Pomares 
belíssimos com quanta fruta há no mundo. Até criação do bicho-da-
seda; Jeca formou um amoreiral que não tinha fim. 
- Quero que tudo aqui ande na seda, mas seda fabricada em casa. 
Até os sacos aqui da fazenda têm que ser de seda, para moer os 
invejosos… 
E ninguém duvidava de nada. 
- O homem é mágico, diziam os vizinhos. Quando assenta de fazer 
uma coisa, faz mesmo, nem que seja um despropósito… 
XVI 
A “Fazenda Biotônico” tornou-se famosa no país inteiro. Tudo ali era 
por meio do rádio e da eletricidade. Jeca, de dentro do seu escritório, 
tocava num botão e o cocho do chiqueiro se enchia automaticamente 
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de rações muito bem dosadas. Tocava outro botão e um repuxo de 
milho atraía todo o galinhame!… 
Suas roças eram ligadas por telefones. Da cadeira de balanço na 
varanda, ele dava ordens aos feitores, lá longe. 
Chegou a mandar buscar nos Estados Unidos um aparelho de 
televisão. 
- Quero aqui desta varanda ver tudo o que se passa em minha 
fazenda. 
E tanto fez, que viu. Jeca instalou os aparelhos, e assim pôde, da 
sua varanda, com o charutão na boca, não só falar por meio do rádio 
para qualquer ponto da fazenda, como ainda ver, por meio da 
televisão, o que os camaradas estavam fazendo. 
XVII 

Ficou rico e estimado, como era natural; mas não parou aí. Resolveu 
ensinar o caminho da saúde aos caipiras das redondezas. Para isso 
montou, na fazenda e vilas próximas, vários POSTOS DE 
MALEITOSAN, onde tratava os enfermos de sezões; e também 
POSTOS DE ANKILOSTOMINA, onde curava os doentes de 
amarelão e outras verminoses. 
E quando algum empregado sentia alguma dor de cabeça, se estava 
resfriado, Jeca arrumava-lhe uns dois ou três comprimidos de Fontol, 
e imediatamente o homem estava bom, e pronto para o serviço. 
O seu entusiasmo era enorme. “Hei de empregar tôda minha fortuna 
nesta obra de saúde geral, dizia. Meu patriotismo é este. Minha 
divisa: curar gente. Abaixo a bicharia! Viva o Biotônico! Viva 
ANKILOSTOMINA! Viva o Maleitosan! Viva o Fontol!” 
A estes vivas o coronel Jeca aumentou mais um. Foi quando 
apareceu o grande “liquida-insetos” chamado DETEFON e ele o 
experimentou na miuçalha da fazenda: pulgas, percevejos, piolhos, 
baratas, pernilongos e moscas. Deixou aquilo lá sem um só bichinho 
para remédio. 
Não contente com isso, Jeca tomou o hábito de nunca sair a cavalo 
ou de automóvel sem levar a tiracolo a bomba de pulverizar o 
DETEFON. Entrava nos casebres de beira de caminho e antes do 
“Bom dia!” punha-se fon, fon, fon, detefon, a pulverizar tudo, coisas e 
gentes. Quando acaba, dizia: 
- Ninguém faz a conta dos males que estes bichinhos causam à 
humanidade, como transmissores de moléstias… e dava mais umas 
bombadas de lambuja. 
E a curar gente da roça passou Jeca toda a sua vida. Quando 
morreu, aos 89 anos, não teve estátua ou grandes elogios nos 
jornais. Mas ninguém ainda morreu de consciência mais tranqüila. 
Havia cumprido o seu dever até o fim. 
XVIII 
Meninos: nunca se esqueçam desta história; e, quando crescerem, 
tratem de imitar o Jeca. Se forem fazendeiros, procurem curar os 
camaradas. Além de ser para eles um grande benefício, é para você 
um alto negócio. Você verá o trabalho dessa gente produzir três 
vezes mais. 
Uma país não vale pelo tamanho, nem pela quantidade de 
habitantes. Vale pelo trabalho que realiza e pela qualidade da sua 
gente. 
Ora, ter mais saúde é a grande qualidade de um povo. Tudo mais 
vem daí. E o grande remédio que combate o amarelão, esse mal 
terrível, que tantos braços preciosos rouba ao trabalho, é a 
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ANKILOSTOMINA. Assim como o grande conservador da saúde, que 
produz energia, força e vigor, chama-se BIOTÔNICO FONTOURA. 
 

 

TEXTO IV - ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

 
Fonte: http://medicineisart.blogspot.com.br/2012/05/ 

 

 

 
Almanaque do Biotônico, 1935 (Ilustração: J.U.Campos) 

 

 

TEXTO V- RESPOSTA DO JECA TATU 

Catulo da Paixão Cearense 
Intérprete: Rolando Boldrin (1989) 

http://medicineisart.blogspot.com.br/2012/05/
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Eu sou o Jeca Tatu. 
Vancê só sabe de lezes 
Que se faz com as duas mão. 
Mas porém num sabe as lezes 
Da natureza, que Deus 
Fez pra nóis com o coração. 
 
Vassuncê é um Senadô, 
É um conseiêro, é um dotô, 
É mais que um Imperadô, 
É o mais grande cirdadão 
Mas porém eu lhe agaranto 
Que nada disso seria 
Naquelas mata bravia 
Das terra do meu sertão. 
 
A misera, sêo doto 
Também a gente consola. 
O orguio é que mata a gente. 
Vancê qué ser Presidente... 
E eu só quero ser rocêro 
E tocadô de viola. 
Vancê tem todo o direito 
De ganhá cem mir pru dia 
Pra mió podê fala. 
Mas porém o que num pode 
É a inguinorânça insurtá. 
A gente, sêo conseiêro 
Tá cansada de esperá. 
 
Vancê diz que a gente veve 
Com a mão no queixo, assentado 
Sem fazê causo das coisa 
Que vancê diz no senado. 
E vassuncê tem razão. 
Se nóis tudo é anarfabeto, 
Cumé que a gente vai lê 
Toda aquela falação? 
 
Preguiçoso? Madracêro? 
Não sinhô, sêo conseiêro. 
É pruquê vancê num sabe 
O que seje um boiadêro 
Criá cum tanto cuidado 
Cum tanto amô e alegria 
Umas cabeça de gado 
E despois, a impedemia 
Carregá tudo com os diabo 
Em meno de quatro dia. 
 
É pruquê vancê num sabe 
O trabaio desgraçado 
Qui um homi tem, sêo dotô 
Pra incoivará um roçado, 
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E quando o ouro do mio 
Vai ficando embonecado 
Pra gente entonce coiê... 
O mio morre de sede 
Pulo sor esturricado 
Sequinho cumo vancê. 
 
É pruquê vancê num sabe 
Quanto é duro um pai sofrê 
Vendo seu fio crescendo 
Dizendo sempre... papai, 
Vem me ensiná o ABC. 
 
Pru móde a politicáia 
Vancê qué que um homi saia 
Do sertão pra vim votá 
Em Joaquim, Pedro ou Francisco 
Quando vem a ser tudo iguá. 
 
Vancê tem um casarão 
Tem um jardim, uma chacra 
Tem criado de casaca 
E ganha todos os dia 
Quer chova quer faça sor, 
Só pra falá... cem mir réis... 
Eu trabáio o ano inteiro 
Somente quando Deus qué 
Eu vivo do meu roçado 
Me esfarfano cumo um burro 
Pra sustentá oito fio, 
Minha mãe, minha muié. 
 
Eu drumo em riba de um couro 
Numa casa de sapé. 
Vancê tem seu otromóve, 
Eu pra vim no povoado 
Ando dez légua de pé. 
 
 
O sor teve tão ardente 
Lá pras banda do sertão 
Que em meno de quinze dia 
Perdi toda a criação. 
Na semana retrasada 
O vento tanto ventô, 
Que a paia que cobre a choça 
foi pulos mato... avuô. 
 
Minha muié ta morrendo 
Só por farta de mezinha... 
E por farta de um dotô. 
Minha fia que é bonita 
Bunita cumo uma frô... 
Sêo dotô.. num sabe lê... 
E o Juquinha que ainda tá 
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Cheirando memo a cuêro 
E já ponteia a viola, 
Se entrasse lá pruma escola 
Sabia mais que vancê. 
 
Preguiçoso? Madracêro? 
Não sinhô, sêo conseiêro... 
Vancê diga aos cumpanhero 
Que um cabra, o Zé das caboca, 
Anda cantando estes versos 
Que hoje lá no sertão 
Avôa de boca em boca. 
 
(canta) Eu prantei a minha roça 
o tatu tudo comeu 
prante roça quem quizé 
que o tatu hoje sou eu... 
 
Vassuncê sabe onde tá 
O buraco adônde veve 
O tatu esfomeado? 
Tá nos palaço da corte, 
Dessa porção de ricaço 
Que fez aquele palaço 
Cum o sangue dos desgraçado. 
Vancêis tem rio de açude 
Tem os dotô da hingena 
Que é pra cuidá da saúde... 
E nóis, o que é que tem? 
Arresponda? 
No tempo das inleição 
Que é o tempo das bandaiêra 
Nóis só tem uma cangáia 
Pra levá toda a porquera 
Dos dotô puliticáia. 
 
Vancê qué ser Presidente? 
Apois seja, meu patrão. 
A nossa terra, o Brasí 
Já tem muita intiligênça, 
Muito homi de sabença 
Que só dá pra espertaião. 
Leva o diabo à falação. 
Pra sarvá o mundo inteiro 
Abasta ter coração. 
 
Pros homi de intiligênça 
Trago cumigo esta figa 
— Esses homi tem cabeça, 
mas porém o que é mais grande 
do que a cabeça... é a barriga. 
 
Sêo conseiêro... um consêio. 
Dêxe toda a birboteca 
Dos livro... e se um dia vancê quizé 
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Passá uns dia de fome 
De fome e tarveis de sede, 
E drumi lá numa rede 
 
Numa casa de sapé, 
Vá passá comigo uns tempo 
Nos mato do meu sertão, 
Que eu hei de lhe abrir as porta 
Da choça e do coração. 
 
Eu vorto pros matagá, 
Mas porém oiça premero: 
 
Vancê pode nos xingá, 
Chama nóis de madracêro... 
Pru que nóis, sêo conseiêro, 
Num qué ser mais bestaião... 
Inquanto os homi de riba 
Só trata de inleição, 
Sêo conseiêro hai de vê 
Pitando seu caximbão, 
O Jeca Tatu se rindo, 
Cuspindo, sempre cuspindo, 
Com o quêxo em riba da mão. 
 
Eu sei que sou um animá 
Eu não sei memo o que eu sô 
 
Mas, porém eu lhe agaranto 
que o que vancê já falô, 
e o que ainda tem de falá, 
e o que ainda tem de inscrevê... 
todo... todo... o seu sabê 
e toda a sua saranha, 
num vale uma palavrinha 
daquelas coisa bonita 
que Jesus numa tardinha 
disse em riba da montanha. 
 
 
TEXTO VI: TRISTEZA DO JECA 
Angelino de Oliveira 
 
Nestes verso tão singelo 
Minha bela, meu amor 
Pra você quero contar 
O meu sofrer e a minha dor 
Eu sô que nem sabiá 
Quando canta é só tristeza 
Desde um galho onde ele está 
 
Nesta viola eu canto e gemo de verdade 
Cada toada representa uma saudade 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelino_de_Oliveira


221 
 

 
Eu nasci naquela serra 
Num ranchinho beira chão 
Todo cheio de buraco 
Onde a lua faz clarão 
Quando chega a madrugada 
Lá na mata a passarada 
Principía um barulhão 
 
Nesta viola eu canto e gemo de verdade 
Cada toada representa uma saudade 
 
Vou parar cua minha viola já não posso mais cantar 
Pois um jeca quando canta têm vontade de chorar 
O choro que vai caindo 
Devagar vai se sumindo 
Como as água vão pro mar 
 
 

Atividades 

1 (Narrativa) – Com suas próprias palavras, escreva um resumo de quatro ou cinco 

linhas da estória apresentada no texto II. Certifique-se de que você respondeu às 

perguntas: quem? o quê? quando? onde? por quê? Lembre-se de que um resumo é 

uma narração dos pontos principais da narrativa. 

 

2 (Narrativa) – “Jeca Tatu era pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de 

sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia e de 

vários filhinhos pálidos e tristes. Dava pena de ver a miséria do  casebre. Nem 

móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de três 

pernas, umas peneiras furadas, a espingardenha  de carregar pela boca, muito 

ordinário, e só”. 

 Usando esse parágrafo como modelo, e seguindo as instruções dadas, mude 

os fatos para criar um novo parágrafo. Faça todas as adaptações necessárias. 

 Exemplo: Reescreva o parágrafo considerando como personagem principal 

um rico fazendeiro: 

 Resposta: João Avelar era um rico fazendeiro que morava no Paraná, numa 

chácara enorme. Vivia na maior riqueza, em companhia da mulher, muito linda e 

jovem e de dois filhos jovens, bonitos e bem inteligentes. Era invejável a vida dele e 

sua propriedade era enorme. Tinha bois, carneiros, porcos, cavalos, frangos na área 

externa e dentro da casa não faltava nada – a mobília era admirável, havia seis 

suítes, várias salas, varandas, enfim, era uma verdadeira mansão! 
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A)  Reescreva o parágrafo considerando como personagens: 

a) um político brasileiro do século XXI. 

b) um homem culto, morador de um grande centro urbano brasileiro. 

 

3 (Narrativa) – Como sabemos, a linguagem do caboclo, do caipira, é diferente da 

do homem da cidade. Para cada fala do Jeca Tatu, escreva uma versão que seria a 

do homem da cidade para expressar a sua ideia: 

a) “- Guerra? Te esconjuro!  Meu pai viveu afundado no mato pra mais de cinco anos 

por causa da guerra grande. Eu, para escapar do “reculutamento” sou inté capaz de 

cortar um dedo, como o meu tio Lourenço....” (Urupês) 

b) E não é que é mesmo? Quem havera de dizer!... Nunca mais! Daqui por diante 

nha ciência está dizendo e Jeca está jurando em cima! T’esconjuro! E pinga, 

então,nem p'ra remédio...". ( Jeca Tatu, a Ressureição) 

 

 

4 (Narrativa)- Leia os trechos seguintes das narrativas e identifique em cada um 

deles o que seja inacreditável, improvável, obscuro, ou inapropriado. Após a 

identificação, explique o porquê de sua resposta. Exemplo: Essa parte não é clara 

porque.... 

 

a)    " —Onça! Exclamou ele. É onça e eu aqui sem nem uma faca!...  Mas não 

perdeu a coragem. Esperou a onça, de pé firme. Quando a fera o atacou, ele ferrou-

se tamanho murro na cara, que a bicha rolou no chão, tonta. Jeca avançou de novo, 

agarrou-a pelo pescoço e estrangulou-a.  

           —Conheceu, papuda? Você pensa então que está lidando com algum 

pinguço opilado? Fique sabendo que tomei remédio do bom e uso botina ringideira... 

            A companheira da onça, ao ouvir tais palavras, não quis saber de histórias - 

azulou! Dizem que até hoje está correndo..." (Jeca Tatu, a Ressureição) 

 

b)       "E toda gente ali andava calçada. O caboclo ficara com tanta fé no calçado, 

que metera botinas até nos pés dos animais caseiros! Galinhas, patos, porcos, tudo 

de sapatinho nos pés! O galo, esse andava de bota e espora!" (Jeca Tatu, a 

Ressureição) 
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c)      "— Quero que tudo aqui ande na seda, mas seda fabricada em casa. Até os 

sacos aqui da fazenda tem que ser de seda, para moer os invejosos…" (Jeca 

Tatuzinho) 

 

5 (Narrativa) – Nos contos  I e III, a escrita é sob o ponto de vista de uma terceira 

pessoa. Reescreva os parágrafos como se você fosse o personagem Jeca Tatu 

narrando, ou seja, sob o ponto de vista da primeira pessoa. Faça todas as 

adaptações necessárias, inclusive referentes ao nível de linguagem. 

a)     "Jeca possuía ainda um cachorro, o Brinquinho, magro e sarnento, mas bom 

companheiro e leal amigo. 

Brinquinho vivia cheio de bernes no lombo e muito sofria com isso. Pois 

apesar dos ganidos do cachorro, Jeca não se lembrava de lhe tirar os bernes. Por 

que? Desânimo, preguiça… 

As pessoas que viam aquilo, franziam o nariz. 

— Que criatura imprestável! Não serve nem para tirar berne de cachorro…" 

(Jeca Tatuzinho) 

 

b)     "Aos domingos vai à vila bifurcado na magreza ventruda da Serena; leva 

apenso à garupa um filho e atrás o potrinho no trote, mais a mulher, com a criança 

nova enrolada no xale. Fecha o cortejo o indefectível Brinquinho, a resfolgar com um 

palmo de língua de fora. 

O fato mais importante de sua vida é sem dúvida votar no governo. Tira nesse 

dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de traça e todo vincado de 

dobras, entala os pés num alentado sapatão de bezerro; ata ao pescoço um 

colarinho de bico e, sem gravata, ringindo e mancando, vai pegar o diploma de 

eleitor às mãos do chefe Coisada, que lho retém para maior garantia da fidelidade 

partidária." (Urupês) 

 

6 (Narrativa) – Reescreva os parágrafos do conto Jeca Tatuzinho, eliminando os 

diálogos e contando a história sob o ponto de vista seu, como observador, em 3ª 

pessoa. Faça todas as adaptações necessárias. 
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a)       "Um dia, um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de tanta 

miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e magro, resolveu examiná-lo. 

- Amigo Jeca, o que você tem é doença. 

- Pode ser. Sinto uma canseira sem fim, e dor de cabeça, e uma pontada aqui 

no peito, que responde na cacunda. 

- Isso mesmo. Você sofre de ancilostomíase. 

- Anci… o que? 

- Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos confundem com a 

maleita. 

- Essa tal maleita não é sezão? 

- Isso mesmo. Maleita, sezão, febre palustre ou febre intermitente: tudo a 

mesma coisa. 

A sezão também produz anemia, moleza e esse desânimo do amarelão; mas 

é diferente. Conhece-se a maleita pelo arrepio ou calafrio que dá, pois é uma febre 

que vem sempre em horas certas e com muito suor. Quem sofre de sezão sara com 

o MALEITOSAN FONTOURA. Quem sofre de amarelão sara com a 

ANKILOSTOMINA FONTOURA. Eu vou curar você.".  

 

b)       "Quando lhe perguntavam isso, ele dizia: 

- Não paga a pena plantar. A formiga come tudo. 

- Mas como é que seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? 

- É que ele mata. 

- E por que você não faz o mesmo? 

Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre com a 

mesma história: 

- Quá! Não paga a pena …" 

 

7 (Narrativa) –Imagine  se o Jeca Tatu fosse um homem rico, insensível à pobreza 

que o rodeia, em vez de um pobre caboclo brasileiro. Escreva curtas estórias, 

relatando o que aconteceria nas seguintes situações: 

a) quando foi à consulta médica por se sentir desanimado. 

b) o que faria ao melhorar da doença. 
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8 (Descrição) – No conto Urupês, há pouca descrição (amplificação com descrição) 

dos outros personagens: Serena, sua mulher; os dois filhos e o cachorro Brinquinho. 

Vamos descrevê-los detalhadamente? 

 Observe os seguintes critérios: nome completo, sexo, nacionalidade, idade, 

descrições de altura e peso, cor de olhos e cabelo, descrição do cabelo, dos olhos, 

de traços físicos particulares com voz, tamanho do nariz, olhos, etc., como se veste, 

o que come, bons hábitos, maus hábitos, o que faz no seu dia-a-dia. Use adjetivos 

para descrever o seu personagem. Apresente, no mínimo, 6 adjetivos para 

descrevê-lo. Você pode desenhá-lo se quiser. 

 Continue o parágrafo seguinte com as suas descrições: 

“Aos domingos vai à vila bifurcado na magreza ventruda da Serena; leva 

apenso à garupa um filho e atrás o potrinho no trote, mais a mulher, com a criança 

nova enrolada no xale. Fecha o cortejo o indefectível Brinquinho, a resfolgar com um 

palmo de língua de fora.” (Urupês) 

 

9 (Narrativa) – Vamos criar uma linha do tempo para destacar os principais eventos 

que ocorreram na vida de Jeca Tatuzinho? Use numerais romanos para os eventos 

mais importantes (I, II, III) e letras maiúsculas (A, B, C, D) para os menos 

importantes relacionados a esses. Pergunte-se: quais são as partes dessa estória e 

como elas podem ser divididas?” 

 

10 (Narrativa) – Mude o final do conto, substituindo o texto "Jeca Tatu, a 

Ressurreição" a partir do trecho "Quando morreu , aos 89 anos..."; usando as 

sugestões dadas:  

a) Mas, com o passar dos anos, o seu entusiasmo diminuiu.... 

b) Mas, depois dos 89 anos, fez mais ainda pelo povo... 

 

11 (Narrativa/ Etopeia) – Vamos falar um pouco? Junte-se a colega e pense em 

como seria a conversa entre Jeca Tatu e o médico, caso Jeca não aceitasse com 

tanta passividade a recomendação dele para tomar o remédio e usar sapatos. O que 

eles diriam? Escreva esse diálogo.  

O seu professor irá selecionar algumas duplas para apresentarem-se aos colegas. 

Capriche! Vocês podem ser os escolhidos. 
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12 (Descrição) – Examine as ilustrações de Jeca Tatu reproduzidas no almanaque 

(texto III) e nos anúncios do Biotônico Fontoura (texto IV). O que caracteriza a 

personagem como uma pessoa preguiçosa? Faça descrições com detalhes dessas 

características. 

 

13 (Cria) – Cria é o relato de um fato ou dito notável, atribuído a um personagem 

notável com o propósito de elogiar o autor da declaração e mostrar que ela é útil. 

Siga as instruções a seguir para escrever uma sobre a declaração dada por 

Monteiro Lobato “O vigor da raça humana está na razão direta da hostilidade 

ambiente”. 

 1º parágrafo - Elogie Monteiro Lobato por sua declaração mostrando que, pela 

sua atuação política na época e por meio de seus textos e ações, está de acordo 

com princípios de sua declaração. 

 2º parágrafo - Escreva uma nova versão da declaração mais detalhada para 

mostrar o seu entendimento sobre ela. 

 3º parágrafo - Diga porque essa declaração foi útil na época em que foi feita e 

é útil até hoje? Dê detalhes para sustentar a sua resposta. 

 4º parágrafo - Apresente um contrário. Pense em um exemplo de um vulto 

histórico que não considerou a ideia de que alguém pode se comportar de 

determinada forma por causa do ambiente em que vive; pense em um líder 

(religioso, político, por exemplo) que pensou exatamente de forma contrária ao que o 

pensamento de Lobato exprime e escreva uma curta narrativa sobre essa pessoa e 

seus atos. 

 5º parágrafo - Apresente uma comparação. Pense, agora, em alguém que 

pensava e agia exatamente como Lobato e que defendeu essa mesma ideia dele. 

Exemplifique com uma curta narrativa. 

  6º parágrafo - Conclua com um breve epílogo.  Você pode usar sua própria 

vida como exemplo, concluir com outros pensamentos relevantes relacionados a 

esse, exortando os leitores a pensarem da mesma forma que Monteiro Lobato. 

 

14 (Narrativa) Um personagem dinâmico muda no curso da estória. Jeca Tatu é um 

personagem dinâmico? Por quê? Escreva a sua resposta e prove o que diz com 

passagens das narrativas "Jeca Tatu-a ressureição" e "Jeca Tatuzinho". 
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15 (Etopeia) Um solilóquio é um discurso em que o ator fala para si próprio diante 

de uma plateia, enquanto que em um monólogo, fala para alcançar a plateia; ou 

seja, um solilóquio é expressão de pensamentos interiores de um personagem. 

 Vamos escrever solilóquios? Baseie-se no conto “Jeca Tatuzinho” 

O que Jeca Tatu expressaria nas duas situações a seguir: 

a) quando se encontrava desanimado, ou seja, doente, e era pressionado pelos 

outros para sair do estado de acomodação. 

b) quando ficou curado e disposto a fazer mais até do que os outros que, 

anteriormente, criticavam-no. 

 

16 (Comparação) Compare o Jeca Tatu do início e do fim das estórias (textos II e 

III) 

 Para ajudá-lo nessa atividade, vamos utilizar os diagramas de Venn que você 

utiliza nos estudos de Matemática. Por meio deles, as semelhanças e diferenças 

podem ser listadas em uma forma que você pode visualizá-las melhor. 

 Para os exercícios de comparação, um diagrama deve ser feito para cada 

questão ou aspecto de comparação. Na parte externa dos círculos, as 

características únicas aos aspectos analisados devem ser listadas– essas 

qualidades únicas são as diferenças entre as duas coisas. No espaço de interseção 

dos dois círculos, as características comuns aos dois são listadas– essas são as 

semelhanças. 

 Por exemplo; se quiser comparar dois restaurantes, devo escolher o critério, o 

aspecto da comparação e fazer os diagramas: 

Exemplo - Critério: horário de funcionamento dos restaurantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª
s
 a 6

as
 de 

11h -15h 

Sábados  

11h- 16h 

Domingos 

12h-15h 

 

2ª
s
 a 6

as
 de 

11h -23h 

Sábados  

17h- 24h 

B A 



228 
 

a) Vamos comparar o Jeca Tatu, apontando semelhanças e diferenças sobre seu 

estado físico no começo do conto e no seu final. Releia os textos II e III para essa 

atividade. Antes de escrever o seu texto comparativo, elabore um diagrama de Venn 

para ajudá-lo. 

b) Depois, baseando-se em sua comparação, diga se considera Jeca Tatu uma 

pessoa melhor no início ou fim da estória e explique a sua resposta. 

 

17 (Comparação) Observe bem as características físicas de Jeca Tatu 

apresentadas nos textos I, II e III. Faça uma lista delas na coluna A. E ao lado de 

cada uma delas, na coluna B, escreva o nome de um objeto que você considera 

parecido com essa característica ou algo que essa característica te faz sentir. 

Por exemplo: 

Coluna A Coluna B 

1- Olho fundo Peixe 

2- Lua cheia Balão 

3- Dedão do pé Cabeça de tartaruga 

4- Felicidade Batatas fritas 

5- Caneta de presidente Tirania 

6- Tristeza Vela apagada 

 

 Depois de fazer a sua lista, elabore uma analogia entre os termos. Por 

exemplo: “Depois da morte de seu filho, ela ficou triste como uma vela apagada”. 

 

18 (Narrativa e Descrição) O texto VI, “Tristeza do Jeca”, é organizado em versos. 

Reescreva-o em prosa, apresentado descrições de “minha bela”, “meu sofrer e 

minha dor”, “sabiá”, “serra”, “ranchinho”, “madrugada na mata”, “saudade”. 

 

19 (Comparação) Há uma diferença social marcante entre o senador, o político, 

apontado no texto V, e o Jeca Tatu. 

 Vamos escrever um texto apresentando essas diferenças? 

 Siga as instruções a seguir para escrever cada parágrafo. Utilize diagramas 

de Venn para ajudá-lo na composição de cada parágrafo. 
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 1º parágrafo - Comece o seu texto com uma analogia e uma segunda 

sentença que explique sua analogia. 

 2º parágrafo - Compare os personagens a partir da região onde nasceram, 

dos antepassados, da educação recebida e das ações. 

 3º parágrafo -Escreva sobre a maior semelhança entre eles. Identifique-a e 

adicione fatos, exemplos e detalhes observados em suas leituras referentes aos dois 

personagens. 

 4º parágrafo - Escreva sobre outra semelhança entre os personagens do 

mesmo modo que fez no parágrafo anterior. 

 5º parágrafo - Escreva sobre uma diferença entre os personagens do mesmo 

modo, sustentando com fatos, exemplos e detalhes. 

 6º parágrafo - Escreva sobre outra diferença do mesmo modo. 

 7º parágrafo - Escreva a conclusão. Primeiro, recapitule a questão principal de 

sua composição. Depois, reflita sobre algo importante que você aprendeu com essa 

comparação. Finalmente, escreva uma observação ou pergunta que seria 

interessante para pesquisa futura sobre os personagens. 

 

20 (Narrativa) Releia o texto II "Jeca Tatu – a ressureição" e posicione-se sobre o 

seu conteúdo, após observar na estória os seguintes aspectos e registrar, por 

escrito, suas impressões: 

a) O que é inacreditável e inverossímil nesse conto? 

b) O que é verossímil e tem credibilidade?  

c) O que seria improvável de acontecer? 

d) O que seria provável de acontecer? 

e) O que não está claro na narrativa? 

f) O que é claro e evidente? 

 

21 (Refutação) Agora, vamos refutar o conto II, atacando sua credibilidade, 

probabilidade, clareza ou propriedade. Escreva quantos parágrafos julgar 

necessários. 

a) Comece pela estória e seu autor. Depois, apresente brevemente qual parte da 

estória é inacreditável, improvável, obscura ou inapropriada. 

b) Faça um breve resumo do conto em 4 ou 5 frases. 
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c) Ataque e refute a parte da estória apresentada por você no primeiro parágrafo. De 

que modo é inacreditável, improvável, obscura ou inapropriada? Apresente detalhes 

para sustentar o seu posicionamento e use um trecho da narrativa que ilustre o que 

você diz. 

d) Termine o seu texto com um breve epílogo ou conclusão. Lembre-se de reforçar o 

seu argumento ou fazer uma sugestão para o autor a fim de que ele mude esse 

trecho a fim de resolver o problema apresentado por você. 

 

22 (Confirmação) Vamos confirmá-lo também segundo os mesmo passos? 

a) Comece pela estória e seu autor. Depois, apresente brevemente qual parte da 

estória é acreditável (verossímil), provável, clara ou apropriada. 

b) Faça um breve resumo do conto em 4 ou 5 frases. 

c) Defenda e confirme a parte da estória apresentada por você no primeiro 

parágrafo. De que modo é acreditável (verossímil), provável, clara ou apropriada? 

Apresente detalhes para sustentar o seu posicionamento e use um trecho de uma 

narrativa que ilustre o que você diz. 

d) Termine o seu texto com um breve epílogo ou conclusão. Lembre-se de reforçar o 

seu argumento ou fazer uma sugestão para o autor a fim de encorajar o leitor a 

aprender com essa estória. 

 

23 (Lugar-comum) O tema preguiça foi apresentado em todos os textos lidos por 

você. Agora, é a hora de você refletir mais ainda sobre o assunto e escrever um 

texto sobre essa questão.  

 As instruções a seguir irão ajudá-lo a organizar as suas ideias. Você pode 

fazer listas, escrever trechos ou frases completas como respostas para cada 

parágrafo que servirá para a defesa de seu posicionamento, de sua tese. 

 Os parágrafos que escrever, após seguir as instruções, serão o seu primeiro 

rascunho, sua primeira versão do seu texto e, depois, você fará a revisão 

necessária. 

 Então, vamos lá! 

 Parágrafo 1 - Comece com uma frase na qual exponha o seu posicionamento 

sobre as pessoas “preguiçosas” e sua relação com o trabalho. Lembre-se de que 

uma tese é uma visão pessoal sobre a questão e pode ser questionada. Seja claro e 

específico. No mesmo parágrafo, apresente dois argumentos que reforcem a sua 
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tese e dê mais detalhes sobre esses argumentos. Termine o parágrafo com uma 

ideia contrária, uma declaração que considere o lado oposto do que você 

apresentou. 

 Parágrafo 2 - Introduza uma ideia contrária, comparando os preguiçosos aos 

que trabalham arduamente para atingir os seus objetivos. Use uma pessoa 

específica para ilustrar esse tipo de indivíduo. Você pode até, se desejar, usar o 

próprio Jeca Tatu como exemplo para explicar porque a conduta desse tipo de 

pessoa é melhor do que a do preguiçoso; apresente detalhes das ações realizadas 

por ela. 

 Parágrafo 3 - Escreva um solilóquio representando os pensamentos de uma 

pessoa “preguiçosa” para justificar sua conduta. Use introduções como: “Uma 

pessoa preguiçosa diria..." ou "se pudéssemos ouvir os pensamentos de um 

preguiçoso, eles seriam como esses:". 

 Lembre-se de que o leitor estará convencido de suas razões ao atualizar em 

palavras os pensamentos desse tipo de pessoa. 

 Parágrafo 4 - Compare os pensamentos de uma pessoa preguiçosa com os 

de uma pessoa que não seja e tenha outro defeito e considere uma das duas a pior 

pessoa. Você pode comparar com um fofoqueiro, um trapaceiro, um chorão, um 

viciado, etc. 

 Parágrafo 5 - Explique porque os leitores não deveriam ter pena de um 

preguiçoso. Reforce a sua declaração usando transcrição de um trecho da narrativa 

para suportar o seu argumento. 

 Parágrafo 6 – Escreva um epílogo ou conclusão apelando para a honra, 

justiça ou sérias consequências que podem advir dessa postura. Use um exemplo 

dos textos que leu para suportar o seu apelo final. Por exemplo: “É honrável agir 

como um preguiçoso? O que poderia ser feito em vez disso?” ou “É justo uma 

pessoa preguiçosa evitar o trabalho? O que pode ser feito para que se cumpra a 

justiça?” ou “O que pode acontece para os outros quando uma pessoa preguiçosa 

não faz nada? O que pode acontecer para essa pessoa também?”. 

 

24 (Encômio) Um encômio é um elogio a ações particulares de alguém, 

enaltecendo as suas virtudes. Vamos escrever um encômio a Monteiro Lobato, 

especialmente por ter disponibilizado o seu personagem Jeca Tatu ao Laboratório 

Fontoura para adaptação do seu texto à campanha publicitária que atingiu, de forma 



232 
 

benéfica, muitos brasileiros até os anos 1960, transformando para melhor as suas 

vidas. Pesquise bastante sobre o escritor e essa campanha antes de realizar essa 

atividade seguindo os passos a seguir: 

Proêmio - Escreva uma máxima, apólogo ou narrativa curta referente ao que irá 

abordar no texto. 

1º parágrafo - Fale da pátria, antepassados, educação e feitos de Monteiro Lobato. 

2º parágrafo - Fale da origem do laboratório, de seus profissionais e seus feitos. 

3º parágrafo - Compare o autor a outras pessoas que praticaram atos semelhantes 

ao dele. 

4º parágrafo - Compare o laboratório Fontoura a outros que tiveram êxito em suas 

campanhas publicitárias, transformando a vida de muitas pessoas. 

5º parágrafo - Epílogo: faça uma exortação ao leitor – peça que ele tenha atitudes 

semelhantes na vida. 

 

25 (Vituperação) Agora vamos fazer uma vituperação, ou seja, uma crítica 

censuradora às atitudes dos políticos apresentadas no texto V? Você pode fazer 

esse exercício sobre o político do início do século XX que é denunciado nos versos 

de Catulo da Paixão como aquele que só pensa em si e desconsidera as realizações 

do caboclo, do homem do interior. Mas, se preferir, pode fazer sobre os políticos da 

atualidade e suas atitudes em relação aos pobres no Brasil. Faça a sua escolha e 

siga esses passos para elaboração de seu texto: 

1º parágrafo - Proêmio: escreva uma máxima ou narrativa curta sobre as situações 

de vida do homem do campo ou dos pobres derivadas, principalmente, do abandono 

pela classe política brasileira. 

2º parágrafo - Fale da nacionalidade, antepassados, educação e feitos da classe 

política no Brasil, em relação ao homem do campo (início do século XX) ou aos 

pobres da atualidade. 

3º parágrafo - Compare a atitude dos políticos em relação a outras pessoas que 

praticaram ou praticam atos semelhantes aos seus. 

4º parágrafo - Epílogo: faça uma exortação ao leitor para que ele não tenha 

comportamentos semelhantes. 

 

26 (Tese) Vamos pensar em uma questão abordada pelos textos: preconceito social. 

Vamos tentar responder o seguinte questionamento: “na atualidade, o homem da 



233 
 

cidade, com boa instrução, deve ser mais valorizado que o homem do campo, sem 

escolaridade?”.  

 Não se esqueça de antes da elaboração dos parágrafos propostos a seguir, 

escrever um exórdio a partir de uma máxima, provérbio, citação de fato histórico, 

louvor ao que é posto em questão. 

 Se você admitir que o cidadão da zona urbana deva ser mais valorizado, siga 

os passos seguintes para elaborar o seu texto, dizendo que: 

1 – é possível que sim e o porquê de ser 

2 – é natural que seja porque..... 

3 – é fácil ser porque...... 

4 – é apropriado ser porque... 

5 – é justo porque.... 

6 – é necessário ser porque..... 

 

  Continue o seu texto:  

7 – Apresente o lado oposto, uma possível refutação ao que você disse. 

8 – Escreva uma solução (resposta) para a refutação apresentada no parágrafo 

anterior. 

9 – Escreva outra possível refutação. 

10 – Escreva uma solução (resposta) para a refutação anterior. 

11 – Conclusão – resuma o que disse, convidando a leitor a concordar com o seu 

ponto de vista. 

 Você também pode admitir que a valorização do homem da cidade, aquele 

que frequentou boas escolas e é mais bem instruído que o homem do campo, 

semianalfabeto, não deve haver na atualidade. 

 Escreva o seu texto seguindo os mesmo passos, só que censurando essa 

valorização no exórdio e falando nos parágrafos que é impossível, inaceitável, difícil, 

inapropriado, injusto e desnecessário. 

 

27- (Proposta de Lei)  

 

Uma das questões polêmicas da reforma trabalhista brasileira -- Lei 13.467- 

Reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, sancionada em julho de 2017 pelo 

presidente Michel Temer e em vigor desde 11 de novembro desse ano, é a 
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possibilidade de que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em locais insalubres. 

O artigo 394 - A diz que:  

Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 
adicional de Insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:  
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto 
durar a gestação;  
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, 
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de 
confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
gestação;  
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.  

 

Na legislação brasileira são reconhecidos como insalubres os trabalhos que 

exponham a: ruído contínuo, intermitente e de impacto superior ao limite de 

tolerância; exposição ao calor excessivo; exposição a radiações como raio-X, micro-

ondas, ultravioleta e laser; condições hiperbáricas; vibrações;  frio; umidade; 

fabricação e emprego de chumbo, pintura a pistola, pintura a pincel com tintas 

contendo hidrocarbonetos aromáticos; manuseio de álcalis cáusticos; fabricação e 

transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição à poeira;  fabricação de 

esmaltes e vernizes; exposição a agentes químicos como acetona, gás cianídrico, 

gás amoníaco, álcool etílico, arsênico, benzeno, poeiras minerais e agentes 

biológicos em esgotos e cemitérios; coleta e industrialização de lixo urbano; contato 

com pacientes; atividade em estábulos, cavalariças e em locais com resíduos de 

animais deteriorados. 

A lei estabeleceu que o afastamento só será autorizado mediante pedido 

médico, nos casos considerados insalubres em graus médio ou mínimo. Se a 

insalubridade for de grau máximo, a grávida continua impedida de trabalhar no local, 

como era antes da reforma. Mulheres lactantes poderão trabalhar em locais 

insalubres, independente do grau.  

Desse modo, podemos concluir que o período da gravidez e todas as 

alterações que ele provoca no corpo feminino assim como o período da 

amamentação não foram levados em consideração como deveriam pelos 

legisladores. 

Vamos refutar o que o artigo dessa lei diz, disconcordando dele? 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/formas_remuneracao.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/insalubridade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/insalubridade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/insalubridade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/insalubridade.htm
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Para escrever o seu texto de refutação, siga os passos apresentados a 

seguir. Você poderá escrever quantos parágrafos achar necessários para cada parte 

do texto.  

a) Escreva um exórdio, dizendo que esse artigo da Reforma não deveria ter sido 

aprovado e/ou faça uma vituperação do legislador. 

b) Faça uma contraposição com uma lei contrária a esse artigo, a fim de valorizar a 

sua existência. 

c) Condene-o, em vários parágrafos, a partir da sua ilegitimidade, injustiça, 

inutilidade, desvantagens, impossibilidade. 

d) Apresente uma possível refutação a alguma questão que apresentou 

anteriormente no seu texto para a defesa do artigo de lei (Ex.: Dirás que ...). 

e) Responda a essa refutação, apresentando uma resposta bem argumentada para 

que não seja refutada por seu interlocutor.  

f) Conclua o seu texto, criticando o artigo e exortando os ouvintes para também 

fazerem o mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De que forma a Retórica poderia contribuir para elaboração de uma 

metodologia capaz de exercitar o espírito crítico do aluno do Ensino Médio, 

tornando-o capaz para a produção escrita do texto dissertativo-argumentativo em 

provas do Enem?   Esse foi o problema norteador de toda a nossa pesquisa.  

Após a investigação inicial da situação atual do ensino desse gênero textual 

por meio da análise de livros didáticos do PNLD e da constatação dos resultados 

insuficientes dos alunos nas provas de redação do Enem, buscamos, nos estudos 

sobre Retórica, algo que pudesse contribuir para melhorar essa situação.  

Nessa busca bibliográfica, os progymnasmata, exercícios retóricos utilizados 

há mais de dois mil anos com sucesso em várias nações e idiomas, foram 

selecionados como modelo ideal de metodologia para a composição escrita do texto 

dissertativo-argumentativo, por sua didática e a forma como preparavam os alunos 

para a composição de seus discursos.  

Foi o único programa de composição textual encontrado em nossas 

pesquisas sobre Retórica no decorrer dos últimos 15 anos que privilegia o 

desenvolvimento de ideias, do posicionamento crítico do aluno, em vez de 

apresentar técnicas de escrita com abordagem de tipos de argumentos e estrutura 

textual, por exemplo. As ideias são o alimento da mente e aquele que sabe bem 

desenvolvê-las escreve de forma mais competente e eficiente; muito melhor do que 

o que apenas aprende técnicas, modelos, receitas de elaboração de textos. Como já 

foi dito nesta pesquisa, não é só por instruções que se aprende a escrever. Essa foi 

a principal razão que nos fez utilizar os progymnasmata como metodologia para o 

modelo-piloto elaborado no ultimo capítulo.  

Os exercícios também atendem às recomendações dos PCN para o ensino 

de Língua Portuguesa, principalmente um deles que mais se relaciona com a 

produção textual que é o confronto de opiniões e pontos de vista. Os 

progymnasmata podem preparar o aluno para a redação do Enem, já que 

desenvolvem todas as competências que são avaliadas na prova e são ideais para o 

desenvolvimento do espírito crítico do aluno. 

Outra razão que nos convenceu de que os progymnasmata poderiam ser 

referência confiável e ideal para nosso propósito (e que, por esse motivo, não foi 

necessário testar a sua eficiência) : são exercícios utilizados com êxito há mais de 2 
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mil anos e estão sendo utilizados por pesquisadores dos Estados Unidos e da 

Europa com o propósito de melhorar a qualidade da composição escrita dos alunos .    

Usar corretamente as regras gramaticais, reconhecer gêneros textuais, saber 

organizar um texto é muito importante e, inclusive, essas questões estavam 

presentes no ensino greco-romano assim como também estão presentes nas aulas 

de Português da atualidade; a análise dos livros didáticos adotados nas escolas 

públicas apresentada no capítulo 2 ilustrou essa situação. Por isso, pensamos em 

adotar a metodologia dos progymnasmata não como substituta do ensino atual, mas 

como complementar das aulas do Ensino Médio em projetos de composição textual 

que as escolas poderão desenvolver com grupos de alunos. Os professores 

continuariam utilizando as coleções do PNLD e criariam os seus próprios exercícios 

a partir do modelo-piloto que propusemos, adaptando-os à realidade de sua escola.  

Dessa forma, cremos que pudemos contribuir para o enriquecimento do 

ensino do texto dissertativo-argumentativo no Ensino Médio com a apresentação da 

estrutura teórica e metodológica sugerida aos professores nessa tese.   

Por que devemos estudar Retórica? Cremos que demonstramos, nessa tese, 

que seu estudo é essencial para o exercício da cidadania, já que nos capacita para o 

desenvolvimento do espírito crítico. Edward P. J. Corbett (1983, p. 288),  ao falar 

sobre seu próprio trabalho com a retórica clássica, refere-se às contribuições da 

Retórica para o ensino como "grãos de ouro" que encontrou " suspensos nos 

córregos" e considera-os como "bons bens" apropriados de "mentes brilhantes". 

Posso dizer que também procedi como Corbett, "fui perspicaz o bastante para 

reconhecer propriedade valiosa quando eu os vi". 

A metodologia proposta por nós é baseada nos grãos de ouro que 

encontramos em nossos estudos – os progymnasmata. Como o próprio título do 

trabalho diz, é um presente que os gregos nos deixaram; e esse tesouro precisa ser 

utilizado na atualidade.  

Esperamos que esses bens valiosos possam ser bem utilizados e valorizados 

pelos professores que lerem essa tese e que possam enriquecer o ensino do texto 

dissertativo-argumentativo nas escolas de Ensino Médio do país para que os alunos 

tenham mais condições de defesa de posicionamento crítico em seus textos e não 

escorreguem nos córregos da escrita.  
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ANEXO A- Fábula 

 

Fábula del hijo y la madre, narrada de forma sucinta y resumida  
Un niño robó en la escuela una cartilla de lectura y se entregó a su 
madre. Luego, al ir creciendo y hacerse más fuerte, comenzó a 
perpetrar robos de mayor entidad. Ahora bien, cuando iba camino de 
la horca, pidió al verdugo que le dejara decir a su madre unas pocas 
palabras. Al acercar ella el oído a la boca de su hijo, él arrancó la 
oreja de la madre a rabiosas dentellas. Los que les rodeaban se 
pusieron a acusarle de ingrato; pero él les respondió: “Ésta que tengo 
delante es la causa de mi desgracia y mi calamidad, porque, si me 
hubiera castigo al principio, no habría acabado yo en patíbulo”. 
 
La misma fábula expuesta con mayor abundancia de palabras  
A partir de la alabanza del autor  

Con razón los antiguos a Esopo, aquel famoso fabulista de Frigia, por 
el mayor de los sabios y le incluyeron en el grupo de quienes habían 
dejado su firma estampada en obras y libros de todos conocidos, 
puesto que su intención era ofrecer las lecciones o consejos que a su 
parecer podían resultar de la máxima utilidad a los hombres sin 
severas advertencias y expresiones autoritarias, como es costumbre 
de los filósofos ceñudos; al contrario, mediante la invención de 
apólogos llenos de gracia y deleite, inculcó en la cabeza y en 
corazón del hombre sus prudentes ideas con sumo placer para el 
oído. Pero, aunque toda fábula contribuya en buena medida a educar 
con finura el comportamiento de los hombres y a apartarles de la 
bajeza de los vicios, sin embargo, en la que inventó sobre el hijo y la 
madre se hallan encerradas unas lecciones de sabiduría mucho más 
provechosas y que son de un valor e importancia aún mayores para 
recta educación de los niños y los hijos.  
A partir de la moraleja 

 Con esta fábula quiso decir que suelen caer en el descrédito total y 
recibir de la gente críticas diversas los padres que toleran las faltas 
de sus hijos: si las faltas no se castigan de entrada con mucha 
severidad, cuando pasa el tiempo crecen en tal medida que les llevan 
a precipitarse en toda clase de delitos por carecer de freno su 
libertad de obrar mal.  
A partir del becbo 

Cuando estaba en la escuela aprendiendo los trazos de las letras, un 
niño robó la cartilla de lectura de un compañero y se la llevó a su 
madre a casa. La madre no castigó al niño con los azotes que 
merecía, sino que, al contrario, le recibió con muchos besos y 
abrazos y le elogió su gran habilidad para el hurto. Al ir creciendo el 
niño y hacerse un hombre entre los hombres, se dedicó a robos de 
más importancia. Y después de que en ellos le hubieran pillado y los 
jueces al final hubieran dictado la condena, ya derecho le llevaban 
camino de la horca para entregar su garganta al verdugo. La madre, 
que se arrancaba el cabello y se arañaba la cara con las uñas, 
llorando a lágrimas vivas y dando gritos, seguía al hijo, cada vez más 
cerca del tormento de la horca. Aquel insistía con inoportunos ruegos 
al lictor, un hombre sin piedad, que le permitiera susurrarle a su 
madre no sé qué cosa al oído. Al acercase ella a la boca del hijo, el 
cortó la oreja de la madre arrancándosela a afilados mordiscos. Pero, 
mientras los guardias y los que en ese grupo se encontraban le 
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cubrían de insultos no soló por ladrón sino además por desalmado, él 
les respondió: “Aquí tenéis a mi madre, semillero y origen de mis 
grandes males, pues si, cuando empecé a robar, me hubiese dado 
unos buenos azotes y me hubiese echado una severa reprimenda, yo 
no habría llegado a la degradante situación de ser condenado a 
muerte”.  
A partir de la comparación  
Entre los lacedemonios la madre que no hubiera reprendido al hijo 
que cometía una falta en su presencia, recibía según la severísima 
ley de Licurgo el mismo castigo que si ella la hubiese cometido, y la 
que descuidara la educación de los niños perdía todos los derechos 
de ciudadanía. De esta costumbre quedan muchísimos ejemplos de 
espartanas que dudaron en matar a los hijos que habían criado con 
sus propios pechos, por haber salido huyendo a las fatigas y peligros 
de la vida militar con ánimo quebrantado y abatido, o por haber 
manchado el buen nombre de su familia y descendientes con el 
baldón de algún hurto, rapiña o robo. En caso de que la madre 
compareciera junto a ellos, deberían atacarla con toda clase de 
oprobios e injurias no sólo por no haber reprendido la falta de su hijo, 
sino, más aún, por haber ponderado y pregonado sus cualidades.  
A partir de contraposición  

Igual que las madres preocupadas por educar a sus hijos con 
principios merecen que hable bien de ellas en las conversaciones de 
todos, en los escritos y en los libros, para que la humanidad entera 
las recuerde para siempre y su memoria no desaparezca con el 
cambio de los tiempos, así las que descuidan tal responsabilidad, 
además del vituperio generalizados de todos, también merecen que 
su recuerdo se sepulte en las misma tumbas que sus cuerpos.  
Conclusión  

Así pues, todos los que han tenido hijos deben preocuparse de 
formar sus espíritus en los preclaros valores de las virtudes y no 
consentir que esos años de ignorancia y ternura se echen a perder 
con vicios, por pequeños que sean, para que, si con el tiempo fuera a 
peor, no se acarree a sí mismo el peligro, a su patria la infamia y a 
sus padres el odio y las penas más amargas (PEREZ CUSTODIO, 
2003, p.95-99). 
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ANEXO B - Narrativa 

 

 

Ejemplo de Narración Poética sobre Medea:  
Medea, hija de Acetes, rey de la Cólquide, encendida por la  teas de 
amor, se prendó con locura del tesalio Jasón, que había viajado a la 
Cólquide para robar el vellocino de oro con un escogido grupo de 
jóvenes de gran bravura. Tras haber tenido dos hijos de jasón y ver 
que, violada la palabra de matrimonio, a ella se la repudiaba y a 
Creúsa se la colocaba en su lugar, montó en cólera, de modo que un 
día, a fin de vengar la injuria que contra ella había cometido el infiel 
Jasón, agarró un cuchillo y mató a sus propios hijos en un paraje 
desolado y solitario donde el habían abandonado (PEREZ 
CUSTODIO, 2003, p.165-166). 
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ANEXO C - Cria 

 

Diogenes, upon seeing a child misbehaving, struck his pedagogue, 
adding, “Why do you teach such things?” 
Brief Praise: 
Every philosophy seems to me to be something honorable and divine, 
and people who do not admire those who live by it seem to me 
perhaps to despise all the gods; one ought to suppose that 
philosophers are as superior to the rest of humanity as humans are to 
wild animals. Moreover, of those who have chosen this way of life, I 
think it would be reasonable for me to admire especially Diogenes 
and the path that he traveled. For he left it to others to investigate the 
measurements of heaven and earth and the paths of the sun and 
moon, but he himself pursued virtue, which he believed would 
especially benefit the living. He despised wealth, mastered his 
pleasures, submitted his body to hard work, and believed that the 
happiness of the powerful was unhappiness. Regarding all men as 
his kinsmen, he took care of everyone and in general made himself 
an imitator of Heracles, going around with that famous staff of his to 
make whomever he encountered a better man.  
Paraphrase   
And how great a thing he accomplished in that, as well. For there was 
a pedagogue accompanying a boy, but the boy was not preserving 
the appropriate decorum, and Diogenes thought what was being done 
required correction. What, then, does he do? Leaving the young man 
to the side heaccosts the one in charge of him, strikes many blows on 
his back, and adds to the blows the statement that he should not be 
that sort of teacher.  
Cause   
First, then, I praise the man for both reasons: that he did not hesitate 
to use his hands to bring someone to his senses, and that he stated 
the reason for which he did it. For he thought it proper to take action 
to educate those who were doing great harm, and not passing over in 
silence the reason for which he had been provoked to blows was the 
act of one who reveals to the victim why he had suffered; for if after 
beating him Diogenes had gone away in silence, nothing would have 
prevented the pedagogue from remaining ignorant of what he had 
done wrong and, because of his ignorance, becoming in no way 
better.  Moreover, the punishing of the pedagogue for the mistakes of 
the youth we will find to be characteristic of intelligent individuals. For 
let us consider why it is that parents hire those who are to supervise 
their sons. Is it out of a desire to spend money in vain, to squander 
their wealth? How can that be? No one is so stupid. But what is the 
goal toward which they are looking? They know that the young have a 
natural proclivity toward mistakes, that they always hold an opinion 
opposite to what is best, and that they shun those activities from 
which they might obtain happiness, while pursuing those through 
which they might become utterly miserable. And so, in order for the 
young man to be able to learn from his elders what he must devote 
himself to and what he must abstain from, for this reason parents give 
the most forethought here to seeking out the very best possible 
pedagogues, regarding that man’s judgment as the yardstick of their 
son’s actions. And there is proof of this; for every man judges the 
character of a youth by the character of his pedagogue. And if the 
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latter is a good man, he also expects better results from the former, 
but if the latter is not such a man, he develops worse hopes about the 
youth, as well. Therefore, it is the father’s job to provide the money, 
but it is the job of the pedagogue to take thought for everything else, 
without holding back; for it is for this reason that beating and choking 
and torturing and everything done by masters toward their slaves—
they think that these, too, should be permitted to those who supervise 
their sons, so that there may be no excuses later. What, then, am I 
saying? Or rather, what is Diogenes saying? “If the boy should wish 
to drink beyond moderation, do not, my good sir, give in. And cut off 
any sleep of his beyond what is appropriate. And when he succumbs 
to indolence, rouse him, and closely monitor his facial expressions 
and bearing and speech so that he may not turn out for the worse. 
And try first to admonish him, but if he resists, punish him and show 
yourself harsh on behalf of self-control rather than suffering 
punishment because of your humane treatment. The strap is 
available. Thrash him many times on the back. Let your staff become 
an object of fear. But if the boy does not fear yours, then you may 
fear mine.” One should regard these as the words of Diogenes; for in 
the question, “Why do you teach him such things?” he has 
encapsulated all these things. Well then, let us reflect further in this 
way. Was the pedagogue continually with the boy, or not? For if he 
usually stayed away, he clearly betrayed the young man. But if he 
usually stayed close by him, was he pleased with his mistakes, or 
not? For if the boy was able to behave badly with the pedagogue’s 
consent, who would be more wicked than such a man? But if it was 
done without his consent, what made him fail to prevent it? For the 
youth would certainly not have raised his hands against him; for he 
knew that he must obey and not look his pedagogue directly in the 
face.  
Contrast  
But if Diogenes had happened to do to the young man what he did to 
the pedagogue, would we not expect the youth to say, “O wisest 
Diogenes, I have always assumed that whatever my master allows 
me to do is good. And now you regard this as misbehavior, but I 
regard it as education. I consider as evidence the fact that not even 
the pedagogue turns me away from it”? If he had heard this, would he 
not have agreed that he had used poor judgment in dealing out the 
blows? Yes, of course. Therefore, he neither did nor heard such a 
thing. Since it is appropriate everywhere to examine the beginnings 
and bases of actions and to attribute everything that follows to them—
for what provides the starting point also brings with it the reason for 
what follows, and while the actual occurrence of misbehavior 
originated with the child, it was made possible by the negligence of 
the pedagogue—Diogenes surely did not investigate the matter out of 
context, but instead considered who gave the action its basis, and 
while he pardoned the one who performed the action, he hated the 
one who gave him the opportunity. For if he had not allowed it, it 
never would have been done; Diogenes believed that this man should 
pay the penalty for what was done; for indeed, how truly absurd it 
would be,if the one in charge should reap the glory when something 
fine is done by his young men, but for this same man not to be held 
responsible when they behave otherwise. I have often observed that 
when a youth remembers his lessons well, the pedagogue thinks it 
proper to be proud; and when the youth exhibits a very keen 
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intelligence, the other affects an especially grave and solemn air; and 
when the one exhibits self-control, the other, if someone fails to 
compliment him, claims that he is being ill-treated. Moreover, 
whenever parents perceive that their child’s education is progressing 
as well as possible in terms of both his speech and his character, 
they could show fairly significant admiration toward the child for this, 
but they incline toward the one who has supervised and brought him 
to this point; they applaud him, praise him, offer him money—and he 
expects the rewards yet to come to be even greater than the ones 
given to him at that moment. There is, then, a message here that is 
simple and just: “No one will admire the young man for his good 
qualities; furthermore, no one will even punish him for the opposite. 
The pedagogue will receive the admiration for the boy’s favorable 
qualities, and therefore also the punishment for his mistakes.” 
Otherwise, pedagogues would be profiting most unfairly if they 
received gifts for the former and paid no penalty for the latter. But this 
is not right. Instead, it is reasonable for them to share both in the 
honors and in the punishment, if some mistake is made. And since 
they are devoting themselves to the pursuit of honor, let them feel no 
anger at the blows.  
Comparison   
We will find this principle of justice preserved everywhere. The chorus 
has made a mistake in singing. The audience holds the trainer to 
blame, and none of the members is scolded, but they fire the man 
who failed to train them well; for it is evident that if he had shown 
them the better way, each of them would have taken it. Whenever an 
ox butts with its horns, do we blame the oxherd or the ox? And when 
a colt is unruly, do we admonish it or its rider? And let the ship-owner 
pay attention to the excellence of his sailors, as he himself will be 
held accountable for whatever mistakes they make; for just as any 
complaints against his subordinates come to the army captain—for 
the nods of his head establish the limits of what the soldiers are 
allowed to do—so also everyone would justly attribute the blame for 
young men’s errors to the head of their pedagogue. 
Example  
What I am saying would become more intelligible if we considered the 
greatest of the Greek cities, by which I mean Athens and Sparta. The 
Athenians, then, when those who fell at Arginusae were not 
recovered, put the generals to death, but did not blame the rest. And 
yet everyone alike had been negligent about burying the dead; but 
since they knew that this negligence had originated with the generals, 
the Athenians accused and passed judgment against them alone. 
And the Spartans, in the honor they showed toward Themistocles, 
clearly established that everything that follows originates with 
the ones who furnish the causes; for after those noble and 
remarkable actions that they displayed against the barbarian, 
Themistocles came to Sparta and they crowned him, regarding his 
intelligence as the origin of the naval battle at Salamis.  
Brief epilogue  
Therefore, Diogenes correctly realized who deserved the blows, but 
those who are wise must praise him and imitate him by their actions 
(GIBSON, 2008, p. 55-64). 
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ANEXO D - Cria 

 

Isocrates said, 'the root of learning is bitter but sweet are its fruits."' 
The method was to begin with a few words in praise of the author-for 
example, Isocrates said many wise things, but nothing wiser than this. 
Then the saying must be paraphrased-Isocrates meant that the early 
stages of learning were full of trouble, but the results later on were 
well worth it. Next, we must have an explanation, to show how true 
this was. Here we have an account of the trials and tribulations of 
schoolboys (which, incidentally, throw a vivid light on ancient 
discipline), the tyrannous demands of teachers, reproof, abuse, 
threats and blows if a boy gets things wrong, and the prospect of 
something more difficult if he gets them right; the harassing pressure 
of the ubiquitous pedagogue, always breathing down a boy's neck 
and keeping his nose to the grindstone; the unreasonableness of 
parents, always eager to test progress; nothing but work, work, from 
early morning till late at night. But the rewards,ah!, the rewards-to be 
respected as an educated man, to be introduced to the council and 
the assembly, to be heard by the people with attention, to represent 
one's city as an ambassador, to win fame as an advocate, and 
perhaps even, in old age, to be publicly honored with a statue! As if 
the point of the saying were not yet clear enough, the writer must now 
proceed to argue it from contraries-those who have an easy start 
never get anywhere-and then he must give a parallel from a quite 
different sphere-the farmer, for instance, and the merchant in his ship, 
have a hard time at first, but they live to reap their rewards. Next, a 
specific example that clinches the argument-and what better example 
than the great Demosthenes himself? Finally, to cap it all, a quotation 
from the poets, those much-respected purveyors of succinct wisdom. 
Did not Hesiod say that the gods made sweat the precursor of Virtue, 
and that though the road was long and steep, and rough at first, it 
was nice and easy when you reached the top? Of course, even a very 
promising young pupil could hardly have written as artfully and 
persuasively as a professional rhetorician; but these were the lines 
along which boys were encouraged to think and compose (BONNER, 
1977, p 259-60 apud FLEMING, 2003, p.112). 
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ANEXO E - Máxima 

 

Protreptic maxim: “One fleeing poverty, cyrnus, must throw himself 
into the yawning sea and down steep crags” (Theognis 175)  
Praise 
By fashioning advice (parainesis) in place of myths, Theognis 
prevented his poetry from being attacked. Although seeing that 
(other) poets thought highly of telling myths, he collected in verse 
recommendations for the right way to live, avoiding myths himself but 
at the same time preserving the charm of verse while introducing the 
profit of advice. And one might praise Theognis for many things, but 
especially for his wise remarks about poverty.  
Periphrase 
 And what does he say? Let one living with poverty be content to fall 
(off a cliff), since it is better to cut life short than to make the sun a 
witness of shame. This is his wise statement, and it is easy to see 
how beautifully it is said. (Cause) For one who lives in poverty, first, 
when among boys, does not practice virtue, and when coming among 
adults he will do all the most objectional things: going on an embassy 
he will betray his country for money, in the assembly he will speak for 
silver, and when called to sit as a juror he will give his votes for a 
bribe. Contrary  
Not such are those freed from poverty: when boys, they practice the 
noblest things, and when coming among adults they do everything 
splendidly, sponsoring choruses at festivals and paying assessments 
in war time. 
Comparison Just as those held by a dreadful bond are hindered by it 
from acting, in the same way those living in poverty are constrained 
from freedom of speech.  
Example 
Consider Irus, who had been born as one of the Ithacans but did not 
share the same security with the other citizens; rather, his lack of 
means was so great that his name was changed by poverty; for 
having originally been called Arnaius, his name was changed to Iros, 
deriving his surname from acting as a servant.But what need to 
mention Irus? When Odysseus, ruler of Ithaca, feigned poverty on his 
return to his own land, he shared the evils of poverty, had things 
thrown at him in his own house, and was maltreated by the servant 
girls. Such is poverty, and hard to bear even when it is only apparent.  
Testimony 
Therefore, I have to admire Euripides who said that it is a bad thing to 
be in want, and that it is impossible for nobility to counteract poverty.  
Epilogue So how is it possible to admire Theognis enough when he 
said such wise things about poverty?"( KENNEDY, 2003, p.100-101).  
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ANEXO F - Refutação 

 

Que es vano e increíble  lo que los poetas cuentan sobre Orfeo. 
Exordio  

En aquellos tiempos antiguos los poetas inventaron muchas cosas 
que merecen eliminarse de las conversaciones cotidianas de todo el 
mundo, y cada uno debería escupirles y vomitarles el veneno de la 
reprimenda, pues parece que las idearon no para que resultaran 
útiles o para que enmendaran la naturaleza corrupta y viciosa, sino, 
al contrario, sólo para el placer de los oídos y para provocar gratas 
impresiones en los sentidos. Pienso que en este género hay que 
englobar lo que sobre Orfeo legaron a la posteridad en las 
narraciones ficticias de sus escritos.  
Exposición  

Orfeo, dicen, fue hijo de la musa Calíope y Apolo. Cuando Mercurio 
le entregó la lira, que acabada de inventar, le sacó tanto partido que 
con el ritmo de las cuerdas y la dulzura de su delicadísimo canto 
podía detener el curso mas que veloz de los ríos, domesticar fieras y 
bestias descomunales con seductores versos y arrancar los bosques 
del sitio donde se encontraban y de raíces de que nacieron. Pero un 
buen día, cuando iba de paseo con las raíces de que nacieron. Pero 
un buen día, cuando iba de paseo con las Dríades por la ribera del 
Hebro, la ninfa Eurídice – a la que le unía el vínculo fortísimo del 
matrimonio –pisó con el pie una serpiente  que estaba escondida 
entre mordiscos. Así que Orfeo, deprimido como estaba por la 
enorme desgracia y por la herida ten grave  e incurable que había 
recibido, descendió a los infiernos, donde comenzó a cantar de forma 
tan dulce que sumió a las sombras en un goce y placer infinitos, las 
hizo olvidarse de las penas con que señores –de crueldad sin límite –
las castigaban del modo más severo, y al final logró que le 
devolvieran a su queridísima Eurídice, de la que estaba 
perdidamente enamorado.  
A partir de la oscuridad  

Como esta ficción es tan oscura y se halla envuelta por unas tinieblas 
tan grandes y profundas, nadie, por mucho que goce de todo el 
potencial de la elocuencia, la haría diáfana y transparente a un 
hombre que esté  en su sano juicio, tenga oído fino y razone con 
inteligencia. La verdad es que es un asunto tan liado por todas partes 
que es imposible aclararlo con ningún procedimiento del arte de la 
oratoria, y tan difícil de entender que da la impresión de que no 
podrían comprenderlo ni siquiera los hombres que gozan de un 
talento grande y extraordinario.  
A partir de la inverosimilitud 

¿Quién podría cree que la lira de Orfeo tuvo tanto poder como para 
detener espumosos remolinos de agua, arrancar árboles de cuajo, 
domeñar la ferocidad de bestias descomunales y aplacar y ablandar 
aquellos ánimos duros e inexorables de los seres infernales? Sobre 
todo, porque la naturaleza no los no dotado para que puedan percibir 
la musicalidad de las canciones ni la armonía de los instrumentos, ni 
conmoverse entre tanto con las voces lastimeras y los lamentos de 
los mortales.  
A partir de la imposibilidad  

En efecto, de ninguna manera pudo pasar que los árboles y los ríos, 
a los que la naturaleza ha privado de toda facultad de oir, saltaran 



256 
 

estupefactos ante la música de Orfeo. Y si los mudos animales 
tuvieran oídos, los tendrían obstruídos y taponados para percibir 
sonidos de ese cariz a causa de las vueltas y revueltas de sus orejas. 
¿Y qué pasa con el hecho de que, una vez que alguien se precipita a 
los infiernos, no puede salir libre, y de que no hay cantidad de dinero 
que pueda liberarlo de crudelísimos verdugos y torturadores sin 
piedad.  
A partir de la incoberencia  

Admitamos que Orfeo fue un célebre músico y que el inventó la lira le 
enseñó a tocar la flauta, sin embargo, ¿cómo puede resultar 
coherente que cosas sordas y privadas de toso sentido del oído 
pudieran percibir aquel dulcísimo canto? Porque las orejas se han 
colocado en la parte superior precisamente para recibir el sonido, 
que por su propia naturaleza sube hacia arriba, y porque no se puede 
captar con el olfato, el tacto, el gusto, ni la vista, sino tan sólo con el 
oídio.  
A partir de la inconveniencia  
¿Qué resulta más inconveniente que el hecho de que Orfeo, 
destrozado y lamentándose en un mar de lágrimas, suspiros y 
gemidos de que le hubieran arrebatado a Eurídice, cantara con 
armonía melodías tan dulces? ¿Qué cuadra menos con la propia 
naturaleza de las cosas que el que las bestias más truculentas 
pasaran de su rabia y ferocidad connatural a la mansedumbre y, 
perdiendo su innato furor, sometiesen sus cuellos a las manos de 
Orfeo?  
A partir de la inutilidad  

Puesto que son meros ensueños, parejos a desvaríos de viejecillas, y 
carecen de utilidad para potenciar la inteligencia de los hombres, n 
me entra en la cabeza con qué finalidad se contaron estas cosas en 
los libros y e escritos de los antiguos, si no es para que e tenga por 
vanos y mentirosos a los inventores de tales historias.  
Epílogo  

Pero voy a acabar ya para nos dar la impresión de usar más palabras 
de las necesarias en un asunto tan claro y comprobado por todos, 
especialmente porque incluso los niños de las escuelas elementales 
saben que es invención y mentira todo lo que se cuenta sobre Orfeo 
en las fábulas de los poetas (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.175-181). 
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ANEXO G - Confirmação 

 

Que es verdad lo que los poetas han contado sobre Orfeo.  
Exordio a partir de la alabanza del que lo ba dicho  

A mí me parece que le que desacredita los textos de los poetas 
merece de veras que los demás le acribillen a reproches por atacar a 
una clase de hombres a quien se debe respeto, pues presa de un 
furor y arrebato divinos han compuesto brillantes poemas donde se 
encierran los misterios de la naturaleza y el comportamiento humano. 
Y entre otros que han merecido la alabanza por sus ficciones, 
debemos comenzar citando con los mayores elogios al que inventó la 
historia que sobre Orfeo ha pasado a la posteridad.  
Exposición  
Al perder a Eurídice, que era una esposa adorable y la clave de su 
dicha, Orfeo, dice, el músico de Tracia, consolaba su viudez y 
soledad con la lira: la tocaba poniendo en ella sus dedos con tal 
dulzura que la armonía de las cuerdas sedaba a fieras crueles y 
horribles y transformaba su natural violencia en mansedumbre, 
retardaba los torrentes de agua más veloces, arrancaba los árboles 
de cuajo y, en fin, habría ablandado a la siniestra, cruel y malvada 
reina de los infiernos.  
A partir de la claridad  

Orfeo representa aquí la imagen viva y expresa del varón elocuente. 
¿habrá alguien tan duro de mollera, con tan poca cultura y tal 
ignorancia que no vea claro que todo esto habrían podido hacerlo los 
hombres que contaran con el recurso de la elocuencia? Así es: 
cuando en la antigüedad los hombres andaban vagando por el 
campo de un lado a otro y vivían como alimañas, hiriéndose y 
matándose entre sí, éstos les convencieron con palabras dulces y 
zalameras y los congregaron en un solo lugar; de fieros y salvajes los 
hicieron pacíficos y mansos, contuvieron a los que se entregaban a 
los más bajos placeres y, al final, con la fuerza de la elocuencia 
dominaron sus ánimos inflexibles, que les escupían violencia y 
crueldad.  
A partir de la verosimilitud 

 ¿Qué resulta más probable, pregunto, y qué se halla más cerca de 
la verdad que el atribuirlo a la elocuencia, que siempre ha dominado 
el ánimo de los mortales, hasta ser capaz de dejar sin resuello a las 
juntas de ciudadanos, granjearse su parecer y dirigir su voluntad a 
donde quisiera, y viceversa, apartarlos de donde quería y 
convertirlos, de buenas a primeras, a una forma de vida diferente? 
 A partir de la posibilidad  

Sin embargo, nadie que lo haya meditado se atreverá a negar que 
los oradores fueron capaces de hacer todo eso, e que el poder de la 
elocuencia es tal que, en una sola persona, la del filósofo Hegesías 
de Cirene, fue capaz de reproducir con palabras todas las desgracias 
de la vida humana, sus miserias y calamidades, de modo que, al 
introducir esa imagen penosa y miserable en el corazón de sus 
oyentes, producía en muchos el deseo de suicidarse, hasta que el 
rey Ptolomeo le prohibió tratar más de ese tema. ¿Y qué diré de 
Marco Antonio, que contuvo con la dulzura de su discurso los 
puñales de Mario y Cina, sedientos de sangre, de modo que los 
soldados, a quienes unos generales sin piedad habían mandado 
matarle, se quedaron boquiabiertos ante sus palabras y volvieron a 
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envainar sin mancha las espadas, ya empuñadas y puestas en su 
cuello? Pero si la elocuencia pudo conseguir esto, que parece ser 
mucho más importante y digno de admiración, ¿cuánto más fácil no 
fue reunir en el interior de una sola muralla a los hombres que 
andaban dispersos, y transformar su vida fiera y salvaje en otra 
humana y civilizada, y, una vez construidas las ciudades, dotarlos de 
leyes, sistema jurídico y derecho?  
A partir de la coberencia 

¿Y qué decir de que todos esos testimonios coinciden sin 
discrepancia en que tenemos el poder de persuadir al resto de los 
hombres de lo que es útil y honesto, puesto que lo diferencia 
radicalmente de los animales es que hablamos entre nosotros y que 
al hablar podemos expresar lo que pensamos valiéndonos de 
lenguaje? Nada hay, pues, más eficaz para doblegar la voluntad 
humana; nada más grato de conocer y oir que el discurso adornado y 
bien pulido con sentencias de gran sabiduría y palabras de peso.  
A partir de la adecuación   
Los poetas no han podido inventarse nada que mejor se adecúe a los 
que dominan la elocuencia que el que sean capaces de apartar a los 
hombres del vicio con un discurso agradable, ya que son brillantes 
artífices y arquitectos de la palabra, y encauzarlos hacia la paz, la 
concordia, la observancia de las leyes, y las normas de la sociedad 
con las recomendaciones y consejos más convenientes.  
A partir de la utilidad  
Aunque la presente ficción no esté muy bien hilada, sí está por lo 
menos lo bastante bien hecha como para que todos entiendan que 
en la elocuencia y en el discurso artístico reside buena parte de la 
fuerza que permite comover las emociones y amoldar las voluntades 
ajenas a nuestro criterio y antojo.  
Epílogo  
Por tanto, debemos elogiar a esos poetas que fueron los primeros en 
imaginar que Orfeo había domesticado las letras con la armonía de 

su lira (PEREZ CUSTODIO, 2003, p. 191-197). 
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ANEXO H - Lugar-comum 

 

Contra los Aduladores  
Exordio 
Cuantos mortales se dispusieron ya desde niños a pecar con libertad, 
de modo que todas sus vidas se colmaron de los crímenes más 
repugnantes, han recibido las más severas penas y tormentos. Sin 
embargo, a ninguno se debe castigar con mayor contundencia que a 
los aduladores: por culpa de sea malvada actitud resulta que los 
hombres no pueden reconocer sus propios errores, sino que, al 
contrario, andan a ciegas a plena luz del día y caen en errores que 
les hacen cargar con la tremenda mancha de la deshonra y la mala 
fama. A partir de la contraposición:  
Los dioses inmortales no han puesto en los hombres nada más 
beneficioso que la verdad, que es madre de todos los bienes, pero a 
ésta la obnubila e la ciega la adulación que, al emanar del crimen y el 
engaño, es fuente y origen de todas las mentiras Y simulaciones.  
A partir de la exposición amplificadora: 
¿Quién de todo el aluvión de ciudadanos indeseables, os pregunto, 
puede ser más pernicioso que el que se infiltra tan dentro de la vida 
de los otros que les embota la sesera con hágalos y lisonjas, para 
que no puedan ver el esplendor de la verdad? ¿Quién es más dañino 
que el que se empeña en embellecer la fealdad de los vicios con los 
nombres de las más bellas virtudes? ¿Quién más impío, criminal y 
sacrílego que el que, cuando devasta los templos de los dioses, 
destruye la propiedad privada, mata a las esposas y a sus hijos bien 
amados y destroza los campos y las obras públicas, lo hace dando la 
impresión que todo eso está a salvo gracias a su buen hacer y 
vigilancia?  
A partir de la comparación:  
Los ladrones y sicarios son con mecho preferibles a los aduladores, 
pues los primeros almacenan la fortuna de unos y de otros o, si se 
encuentran en la miseria y la mendicidad más acuciantes, matan 
físicamente a cualquiera; sin embargo, los aduladores que no sólo se 
amoldan al sentir y a la voluntad de otra persona, sino que se pliegan 
a su rostro y a sus órdenes, roban lo que es el más preciado bien del 
hombre, a saber, la razón y la prudencia , y asesinan la inteligencia, 
donde resplandece con claridad la idea y la imagen de Dios. 
A partir de la intencionalidad:  
Si el halagador obrara mal a su pesar, su malicia podría tener alguna 
excusa o pretexto, pero, puesto que peca a sabiendas y todo su 
pensamiento se dirige a ganarse la confianza de los ricos con 
palabras blandas y lisonjeras y, conforme se hace esclavo del vientre 
y juerguista sin blanca, pierde la noción de la bondad y la honradez , 
su despropósito no merece perdón, ya que ha cometido esa mala 
acción por voluntad propia y se ha dado a sí mismo la orden de estar 
de acuerdo en todo con todos.  
A partir de la digresión conjetural:  
Otros hombres que han cometido faltas suelen borrar con la 
inocencia de la vida pasada la deshonra de sus malas acciones en el 
presente, pues a menudo perdonamos los delitos del presente 
gracias a la fama de honradez en el pasado. Mas el adulador, al que 
la continua costumbre de pecar ha lanzado a todos los tipos de 
pecados y que se ha instruido en la lisonja desmedida gracias a un 
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prolongado servilismo, no promete la curación de su voluntad en el 
futuro, pues la costumbre puede más que la propia naturaleza y es 
más eficaz a la hora de caer en todas las redes de los vicios. Por ello 
el adulador merece que le censuren y le reprendan con 
contundencia.  
A partir de la exclusión de la misericordia: 
¿Quién , pregunto, se compadecería e los aduladores, siendo tal la 
perversión de su naturaleza y la depravación de su talento , que 
recomiendan los vicios y persiguen las virtudes, y se acomodan al 
gusto y al placer de los ricos hasta el punto de darles la razón en tolo 
lo que digan y negar todo lo que nieguen, y nada sale de su boca , 
por bochornoso , repugnante, frívolo o afeminado que sea, que no lo 
elogien con admirable pericia y lo cometen con divinas alabanzas? 
Por consiguiente, que le caigan todas las condenas a los aduladores 
y que paguen a dioses y hombres el castigo debido, puesto que no 
cesan de llevar al espíritu de los mortales la perdición asegurada y la 
calamidad.  
A partir de la legitimidad: 
Puesto que las leyes se han inventado y pensado para que se 
prescriba lo que es correcto y se deje lejos lo que está mal, no hay 
ninguna prescripción legal más importante que el privar del contacto 
con los ciudadanos y deportar a las islas más lejanas al adulador, 
que perturba las leyes con la absoluta confusión de todas las cosas, 
arruina al estado y halaga a los ricos para gozar de los deseados 
placeres del vientre a base de rondar sus mesas.  
A partir de la justicia: 
Nada puede estar más a la altura de la justicia y la equidad que le 
que se castigue con la más severa repulsa al que viola la justicia , 
aparta el espíritu de su normal estado y so capa de amistad y buenas 
intenciones se comporta como un enemigo infiltrado.  
A partir de la utilidad: 
Realmente sería de gran provecho al estado y de no poco beneficio a 
toda la comunidad que se quitase de en medio a los que quitan de en 
medio a la amistad verdadera y, al convertilo todo en halagos, tienen 
la culpa de que parezca que no se puede reconocer ni distinguir al 
amigo verdadero del falso.  
A partir de la posibilidad: 
Y no es posible que a vosotros, jueces, la dificultad de la empresa os 
aparte de la determinación de aplicar un castigo, puesto que lleváis 
espadas tan relucientes y os rodea un grupo de ayudantes armados 
tan nutrido que podéis imponer las más severas penas a ese tipo de 
gente y no existe nadie tan audaz que quiera, ni tan fuerte que pueda 
resistirse a vuestro empeño.  
A partir de la honestidad:  
No veo qué otra cosa puede esperarse de los jueces, personas de la 
mayor equidad y respeto, que el que hagan frente a tamaño furor y 
despropósito con los remedios que tengan más a mano, y 
antepongan la utilidad pública a su enriquecimiento particular, y que 
del mejor grado hagan dejación de todo lo suyo para centrase en lo 
que interesa al resto.  
A partir del desenlace:  
Pues si los aduladores pagan el precio que merece su temeridad y su 
viciosa naturaleza, el resultado será que el resto de los mortales, 
alejados de ese mismo tipo de vida, cultiven la verdad y huyan del 
ocio, origen de todos los vicios, y busquen el sustento con el sudor 
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de su frente y, cuando se hallen dispuestos a vivir bien y de forma 
respetable, persigan con odio capital a estos zánganos del trabajo y 
la diligencia de los demás (PEREZ CUSTODIO, 2003, p.221-227). 
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ANEXO I - ENCÔMIO 

 

An Encomion of Wisdom  
Wisdom is a fortunate thing to acquire, but impossible to praise 
adequately; so much happiness is associated with it that it is 
regarded as a common possession of gods. Different gods care for 
different things: Hera presides over marriage, Ares over war, together 
with Athene; Hephaestus works bronze with fire; Poseidon is the 
leader for sailors; each of the gods has a different art, but all share in 
wisdom, and Zeus in particular beyond all others; for he is wiser than 
all to the extent that he is more powerful than the other gods, and 
wisdom confirms the rule of Zeus. Gods acquired wisdom together 
with their nature, the possession went forth to earth, and children of 
gods brought it into human life. Therefore it also occurs to me to 
marvel at the poets, because they made Palamedes and Nestor 
children of gods, as well as any other of the first men who are 
celebrated in song as most wise, even though they were not gods by 
nature. Otherwise, they would have been made gods themselves and 
would demonstrate their participation in virtue by community of birth. 
But because they acquired the virtue of gods they were thought 
children of gods and seem to be a reminder of gods, whose (own) 
wisdom came forth as a property of their birth. To continue, wisdom 
controls the critical occasions of peace and war; for some things are 
well thought of only in time of peace and others are admired only 
during war time, but wisdom alone knows how to prevail in both, as if 
they were one; for she governs in war as though quite ignorant of 
peace, and she controls peace as though never knowing battles. And 
wherever she rules is thought to be hers alone; for she gives laws in 
time of peace and uses all sorts of forms of tranquility, but in wars she 
leads the way to victory. Wisdom prevails in arms, and she does not 
allow another to succeed in assemblies but knows how to control both 
equally, those who fight and those who speak. Wisdom alone 
implements the plans of gods; for she alone, like a god, knows the 
future. She opened the land to farmers and she allots the sea to 
sailors; fruits cannot be gathered without wisdom nor, again, can one 
board a ship without a skilled pilot. Thus, everything of which the sea 
boasts and whatever the land provides to humans, all these things 
are discoveries of wisdom. She does not allow to lie hid the secrets 
which heaven holds to itself; for wisdom alone has discovered for 
mankind the size of the sun’s circuit and the course of each of the 
stars. Now the wiseman is not ignorant of things beneath the earth, 
and wisdom alone has furnished knowledge of how we shall be when 
life is ended. She captured Troy; a wise plan accomplished what 
much time was not able to do. And she destroyed the whole power of 
the Persians, accomplishing it by a single plan The Cyclops’ eye was 
destroyed when Odysseus conceived a wiser plan. Thus, if anything 
succeeds, it comes from wisdom. Will anyone, then, compare bravery 
to her? But whatever power can do is derived from wisdom, and if you 
deprive bravery of prudence, it is left open to attack. Many other 
things could be listed about wisdom, but it is impracticable to go into 
them all (KENNEDY, 2003, p. 110-111). 
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ANEXO J - COMPARAÇÃO 

 
 
Well then, they were not born in the same land, but nevertheless 
each in a land to be praised. The one came from Phthia, where the 
eponymous hero of Hellas came from, and the other from Troy, 
whose original founders were descendants of gods. To the extent that 
having been born in similar places is no derogation of praise, Hector 
is not excelled by Achilles. And while both were born in a 
praiseworthy land, both had equal ancestry; for each descended from 
Zeus. Achilles was son of Peleus, Peleus of Aeacus, and Aeacus of 
Zeus; similarly, Hector was son of Priam and (grandson) of 
Laomedon, and Laomedon was son of Dardanus, and Dardanus had 
been a son of Zeus. And having been born descendants of Zeus, they 
enjoyed similar forefathers: of Achilles, Aeacus and Peleus, of whom 
the former brought Greeks the end of droughts, and the other was 
granted marriage with a goddess as a prize of valor for slaying the 
Lapiths; Hector’s ancestor was Dardanus who earlier dined with the 
gods, and his father was Priam, the ruler of a city whose walls were 
built by gods.Indeed, to the extent that marrying gods and dining with 
them is similar, to that extent Hector is comparable to Achilles. And 
having descended from such ancestors, both were brought up for 
bravery.  The one was reared by Cheiron, while Priam was tutor to 
the other, giving demonstrations of his own courage. Since training 
for courage was equal in both, it brings equal glory to them. When 
both came to manhood, they acquired equal prestige from one war. 
First, Hector was leader of the Trojans and, while alive, the protector 
of Troy; during that time he continued to have gods aiding him in the 
fight and when he fell he made Troy fall with him. Achilles was the 
leader of Greece in arms; terrifying all, he subdued the Trojans and 
had the help of Athene in the fight, and his death took away the 
superiority of the Achaeans. The one (Hector) was defeated and 
killed through the agency of Athene, the other (Achilles) fell, struck by 
Apollo. Both were descended from gods and were destroyed by gods. 
They received the end of their life from the same source as their birth. 
To the extent that their life and death were nearly equal, Hector is 
nearly equal to Achilles. There are many other things that could be 
said about the virtue of both, if it were not that both had nearly equal 
fame from their deeds. (KENNEDY, 2003, p.114-115). 
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ANEXO K - ETOPEIA 

 
 
What words Niobe might say when her children lie dead: How great is 
the change in my fortune! —childless now, once seeming blessed 
with children. Abundance has turned into want and I who earlier 
seemed the mother of many children am now not the mother of one! 
As a result, I ought not to have given birth to start with, rather than 
giving birth to tears. Those deprived are more unfortunate than those 
not having given birth; for what has once been experienced gives 
pain when taken away. Alas, I have a fate much like that of my 
parent. I was begotten by Tantalus, who was banished from the gods 
after he had feasted with them, and descended as I am from 
Tantalus, I confirm the relationship by my misfortunes. I had an 
acquaintance with Leto and because of it I fare badly and the 
connection led to the loss of my children. Connection with a goddess 
brings me in the end to misfortune. Before entering rivalry with Leto I 
was a mother to be envied, but having become famous I am at a loss 
for offspring, which I had inabundance before the rivalry. Now my lot 
is one of weeping for each child and grieving at the loss of what was 
a source of pride. Where can I turn? What can I hold to? What kind of 
tomb will suffice for the destruction of so many dead children? My 
honors have ended in misfortunes. But why do I lament these things, 
when it is possible to ask the gods to change my nature for another? I 
see but one escape from my misfortunes, to change into a substance 
that feels nothing. Yet I am more fearful lest even in that form I may 

continue weeping (KENNEDY, 2003, p.116-117). 
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ANEXO L - Descrição 

 
 
Descripción de un criminal a partir de las partes de su cuerpo: Fijaos, 
os lo ruego, senadores, en este hombre, si no lo conocéis, y 
repasadle con ojos atentos desde las uñas de los pies a lo alto de la 
cabeza y, si la figura callada de un cuerpo permite a los hombres 
hacerse una conjetura, juzgaréis que del fraude, las mentiras, los 
engaños, los crímenes y los ejércitos de vicios los tiene todos.  
¿Acaso esa cabeza y aquellas cejas totalmente quemadas no 
parecen oler a lujuria y gritar que ha malgastado la vida en una 
escuela de meretrices? Y, aunque en sus líos amorosos con las 
zorras ha perdido todos los pelos, ¿ni siquiera le ha quedado alguna 
huella de persona honrada u honesta?¿Qué mas/ Sus ojos crueles y 
su cara deformada por una fea cicatriz, ¿es que no suenan a fiereza 
y a que , acompañado de un grupo de sicarios, ha recibido aquella 
herida mientras intentaba quitarle a otros la vida y su dulcísima luz? 
Y, en verdad, los dientes podridos y el aliento pestilente, ¿qué otra 
cosa dejan ver sino un espíritu manchado por la sordidez del pecado 
y que asquea a los comensales con el repugnante olor de su vida? 
¿Qué más? Su gorda barriga y sus piernas zambas, ¿acaso no 
indican que es el más bochornoso esclavo de la borrachera y que 
con el mayor descaro ha dejado de lado todo principio de virtud y 
deber? Me callo lo demás, no sea que mi espíritu se infecte con el 

recuerdo de tantos vicios y bochornos (PEREZ CUSTODIO, 2003, 
p. 325). 
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ANEXO M - Tese 

 
Si hay que aprender Letras  
Insinuación en lugar de proemio  
Quienes, dejando de lado los demás tipos de artes, a las que el 
común de los hombres llama sedentarias, juzgaron que debían poner 
todo su empeño en las letras y en el estudio e las disciplinas más 
importantes, en verdad merecen que su memoria viva por siempre y 
que ni la incuria de los tiempos que corren ni los avatares de su 
situación o su fortuna la extingan de la mente de los hombres.  
Confirmación a partir de la honestidad  
Pues, ¿qué puede ser más honesto que el cultivo del espíritu en 
artes preclaras y nobles doctrinas, y que, puesto que éste ha sido 
hecho a imagen de la naturaleza divina, no se aparte de la nobleza 
de su origen, con la deshonra y descrédito que eso reporta, en favor 
de un oficio sórdido y vil?  
A partir de la justicia 

 ¿Qué cosa hay más unida a la excelencia y dignidad de la justicia 
que el que alguien se dedique con todo su interés a las letras y a las 
disciplinas dignas del hombre libre? Ellas hacen que la imparcialidad 
del derecho se extienda al conjunto de los ciudadanos, que el 
mientras deseamos hacer un servicio a los unos, no comentamos 
una injuria contra los otros.  
A partir de utilidad 
 Y si te planteas que hay que fijarse en su utilidad, ¿qué, pregunto, 
es más útil que las letras? Ellas calman los impulsos revueltos de la 
juventud y el ímpetu de su furia; ofrecen a los ancianos una especie 
de deleite y placidez para que soporten con más facilidad los 
achaques propios de la edad provecta; a los pobres les otorgan 
recursos y a los ricos adorno; honran la bonanza y la prosperidad y 
ofrecen refugio y solaz frente a las adversidades; a los nacidos de 
ilustre cuna les acrecientan la grandeza de su esplendor, pero a los 
hombres oscuros y de la escoria plebeya suele darles la oportunidad 
de empezar a encumbrase.  
A partir de la posibilidad  
Sin embargo, todavía no ha nacido nadie dotado de un entendimiento 
tan duro y tan burdo que no pueda aprender letras con gran facilidad: 
lo único que ha de hacer es renunciar por completo a ser un vago, 
olvidarse de todas las tentaciones de la naturaleza y decidirse a 
perezosos, inactivos y dormilones, eso mismo suele ser cosa fácil y 
asequible para los trabajadores y despiertos. 
Contradicción  

Pero, dirás, las letras son la causa de que los hombres se entreguen 
a la melancolía y la ociosidad, que son el alimento de todos los males 
y pecados.  
Solución 

 Por el contrario, nunca están menos ociosos que cuando parecen 
darse por entero al ocio, pues, en efecto, aunque el estado del 
cuerpo sea sereno y tranquilo, la mente se agita en un perpetuo 
oleaje, mientras indaga los recónditos misterios de la naturaleza. 
Cosa que Publio Escipión, el primero al que se llamó Africano, quiso 
dar a entender cuando ponía en su boca con frecuencia aquella 
frase: que, como dejó escrito Catón, nunca estuvo él menos ocioso 
que cuando estaba ocioso, y nunca estuvo menos solo, que cuando 
solo estaba. Una sentencia en verdad  preclara y digna de un hombre 
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grande y sabio, pues demuestra que pensaba en sus actividades en 
medio del descanso y que en la soledad acostumbraba a hablar 
consigo mismo, de modo que no estaba nunca de manos cruzadas y 
en esos momentos no necesitaba la conversación de otro. Así, las 
dos cosas que suelen debilitar a los demás, a él e estimulaban, a 
saber, el ocio y la soledad.  
Contradicción 
 De acuerdo, sea, pero suelen producir a los hombres estudiosos 
graves y peligrosas enfermedades.  
Solución 
 Al contrario, no hay medicina más a la mano y eficaz para librarse de 
las enfermedades del alma que las letras. En efecto, ellas arrancan 
de cuajo las raíces de los vicios, preparan la mente de los hombres 
para que reciban la simiente y les siembran unas cualidades que, tan 
pronto como comienzan a crecer, ofrecen los frutos más granados y 
abundantes. Ellas eliminan las vanas preocupaciones, apagan las 
pasiones desenfrenadas y controlan los sentimientos lascivos y los 
instintos del cuerpo que se oponen a la razón. Ellas forman al 
hombre con costumbres positivas y excelente leyes sobre la vida, 
para que siempre esté armado contra todos los ataques de la fortuna 
y no dependa de nadie más, sino que en sí mismo construya una 
fortaleza universal para vivir bien y feliz. Finalmente, ellas hacen que 
nos distingamos del populacho rudo e inexperto, que, enfrascado en 
los oficios más sórdidos, está sólo al servicio del cuerpo, sin 
preocuparse del cultivo del espíritu. Y, aunque provocan 
enfermedades que atacan al cuerpo, en ellas reside la curación de 
los vicios que matan la mente.  
Conclusión  

Pero voy a reprimirme, pues si quisiera abarcar en un discurso todas 
las ventajas de las letras, me faltaría el tiempo antes que la materia. 
Por ello, dediquémonos todos as letras con ánimo alegre, pues de 
ellas vemos que emanan tantos y tamaños beneficios. (PEREZ 
CUSTODIO, 2003, p.339-345). 
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ANEXO N - Introdução ou proposta de lei 

 
Ejemplo de refutación de la ley de las doce tablas, que ordenba que 
se despedazara el cuerpo del que tuviera grandes deudas con sus 
acreedores  y  no les pagara, de modo que cada uno se llevara una 
parte  del cuerpo. Sobre ella trata gelio en el libro vigésimo, capítulo 
primero.  
Exordio a partir del vituperio del legistador  
Quienquiera que fuese el que propuso esta ley sobre el 
despedazamiento de los cuerpos de los deudores, em verdad 
merece que a él también le despedacen todos los mortales por 
halber expuesto en público un ejemlo de inaudita cruedad y haberse 
erigido en responsable de que quedara terminantemente borrado de 
la mente de los hombres el concepto de humanidad, al que se apela 
para que suelan dolerse de las miserias y calamidades ajenas. Y 
ojalá que esta ley nunca hubiese sido grabada en tablas de bronce 
con letras mayúsculas, o clavada en columnas y puertas públicas, 
pues por ella empezaron los hombres a adoptar el comportamiento 
de los animales y a pasar de la mansedumbre y la clemencia a la 
crueldad y la fiereza.  
Contraposición 
 Mas, hasta qué punto esta ley es detestable y merece recibir todas 
la maldiciones, puede deducirse con facilidad de las lyes contrarias, 
pues éstas ordenan que en el castigo de los crímenes junto con el 
suplicio y la repulsa correspondientes brille algún rasgo de 
humanidad, que conservar la sociedad humana. Efectivamente, si se 
eliminara la misericordia, que suele estar presente en todos los 
suplicios sin necesidad de que la reclamen la petición o las suplicas 
de nadie, ni las mercedes y premios, el mundo no podría sobrevivir, 
sino que se vería arrastrado de cabeza hacia su destrucción y ruina.  
A partir de la ilegitimidad  
No  veo qué puede ir más en contra de la majestad de las leyes que 
el que a alguien por un dinerillo vil sucio, por  haber  contraído una 
deuda, lo despedacen en trozos minúsculos y a cada acreedor se  le 
entregue uno, para que puedan alimentar sus ojos con  esa visión y 
saciar la rabia concebida. Lo vetan el derecho divino y humano y lo 
prohíbe esos decretos de las naciones que han sido sancionados con 
el consenso de espíritus y voluntades: aunque lo único que buscan 
es que los que se entregaron a la esclavitud de las más feas 
pasiones paguen los castigos que merezcan, lo hacen, no obstante, 
sin que haya sospecha alguna de crueldad.Y ¿qué puede parecer, 
pregunto, más bestial, más ajeno a la forma de ser de un hombre de 
buenos sentimientos y más congruente con las costumbres de los 
bárbaros que despedazar en una cruelísima carnicería los miembros 
y el cuerpo del deudor insolvente?  
A partir de la injusticia 

Para violar todo el concepto de la justicia no pudieron pensar los 
hombres en nada más perverso, más atroz, más tétrico, criminal, 
tiránico y sacrílego. Pues la ley de la justicia, que no debe ser 
relegada, es que la pena responda a los delitos cometidos y que 
haya un límite en el castigo, y que, si lo transgredes, seas juzgado 
por haberte saltado por entero la disciplina del derecho y haberla 
manchado con el peor desacato. Y, puesto que no pagar tiempo el 
dinero que se debe a alguien es una falta tal como para que 
semejante deuda deba castigarse con tormentos de crueldad enorme 
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e inusitada, tiempo atrás los tiranos pensaron en variados y diversos 
tipos de suplicios toros, cruces, uñas, ruedas, sacos, escaleras 
gemonias, palizas y hachas, con los cuales a quienes hubieran 
matado a su padre o a alguna otra persona, o desertado de su 
general y su guarnición, o hecho  la paz con el enemigo en 
vergonzosas condiciones, o maquinado la muerte  y el asesinato de 
sus señores con engaños, o profanado los ritos de los dioses y la  
solemnidad de las ceremonias establecidas, o hecho a sí mismo 
siervos de los placeres más viles, se les castigaba en forma cruel y 
atroz a manos de los verdugos más desamados.  Pero ninguno fue 
nunca tan inhumano ni valoró los crímenes de forma tan injusta que 
pensara que una culpa tan leve debía recibir el castigo de un suplicio 
tan severo.  
A partir de la inutilidad  
Y ahora,  ¿quién podría explicar con palabras el gran detrimento para 
el bien común que se deriva de una ley de este tipo? Sin duda lo 
principal es que se predispone a los hombres a la crueldad y la 
fiereza, de modo que no alberguen otro deseo que se descuartizar a 
los allegados y familiares con los que estaban vinculados por lazos 
de vida o parentesco, y bañarse con su sangre al modo de los 
verdugos, pese a que no suelen tratar con la misma crueldad el león, 
el lobo al lobo y el tigre al tigre. ¿Y qué decir de que cesaría todo 
comercio entre los hombres porque nadie se atrevería a recibir dinero 
a crédito, no fuera que, si iban a la quiebra por alguna circunstancia o 
por el soplo adverso de la fortuna, se viesen obligados a sufrir 
tamaña carnicería? A todo lo anterior se añade un factor que 
debemos tener muy presente: que la vida se mueve entre Escila y 
Caribdis, entre zonas resbalosas y llenas de escollos, ya que en 
todas partes se han presentado o hombres, sino cruelísimos 
Nerones, Dionisios, Falárides, Busiris, Aristágoras, Hierones y 
similares, que centraron todas sus ansias en enderramar la sangre 
de los mortales por doquier.  
A partir de la dificultad  

También demuestra la malicia y perversidad de esta ley el hecho de 
que entrañe muchísima dificultad y que no pueda ponerla en práctica 
nadie que no sea puro hierro y haya endurecido su sentido del dolor 
y el peligro ajeno. Hay, efectivamente, una ley no escrita, pero que 
está innata en nuestro espíritu y que nos aprendemos, sino que, al 
contrario, ya traemos forjada; no la inculcan, sino que la tenemos 
dentro de nosotros. No la propia naturaleza, la hemos bebido y la 
manifestamos, de modo que nos conmovemos con vehemencia ante 
los peligros que se ciernen sobre los demás y muy a menudo no 
podemos contener el caudal de lágrimas que emanan de nuestros 
ojos.  
Contradicción  

Pero, dirás, nuestros mayores quisieron que la palabra dada en el 
préstamo de dinero fuese ante todo sagrada e inviolable. Solución  
Muy bien, pero la violación de la palabra dada, que se produce en 
muchísimas ocasiones no por uno excesivo tren de gastos, sino por 
alguna contingencia o porque la fortuna nos vuelve la espalda, no 
debería costarles a los desdichados deudores el derramamiento de 
tanta sangre y el despiece de sus cuerpos, dado que a los hombres 
se les considera hombres se les considera hombres por pensar que 
nada humano le es ajeno y ninguna virtud los hace más ilustres y 
admirables que la humanidad, que nos impulsa, como si no 
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presionaran con aguijones, a amar a los que nunca hemos visto, si 
notamos que son propensos a la bondad y a la mansedumbre. Se 
celebra en todos los escritos de los antiguos que, cuando enviaron a 
Darío, rey de los Persas, la cabeza de Histieo de Mileto, al que había 
considerado su enemigo más acérrimo, no le hizo ninguna afrenta o 
vejación, sino que ordenó que al punto la lavasen y la enterrasen con 
honores. Se elogia a Agusto, que, cuando vio la espada con la que 
Antonio se había suicidado, se retiró a lo más recóndito del palacio y 
entre lágrimas expresó el dolor recibido por su muerte, y dio la orden 
de que lo enterraran en el mismo túmulo y con honor y pompa de rey 
junto con Cleopatra. ¿Y qué diré de Tito Vespasiano, que, por imitar 
la clemencia y la placidez de su padre, Tito, se portó como un ser tan 
digno del amor y la admiración de todos, que por esta sola virtud el 
pueblo romano entero le llamó delicia del género humano? ¿Y qué 
decir de César? ¿Acaso no lloró ante la cabeza de Pompeyo al verla 
clavada en una pica? Estos y otros ejemplos de la misma clase no 
advierten de cuán injusta fue ley sobre el descuartizamiento del 
cuerpo de los deudores, puesto que mancilló toda las leyes de la 
humanidad y la misericordia.  
Conclusión 
En consecuencia, que se retire la ley y que el consenso público de 
todos la repudie, pues no se ha podido idear ni concebir ninguna 
venganza más criminal para embrutecer el espíritu de los hombres, 
violentar la cerradura de la justicia y la ruina súbita y la destrucción 

(PEREZ CUSTODIO, p.371-379). 

 
 

 

 

 


