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1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresento parte das reflexões da pesquisa de doutorado “Dialogismo em
narrativas” (CNPq 141428/2011-2), em que analiso como as relações dialógicas se apresentam
em redações narrativas do Vestibular Unicamp. Apoiando-me em textos do Círculo de Bakhtin
(Bakhtin 1919/1921, 1929/1963, [1952-1953]; Volochínov/Bakhtin, 1929), investigo se certas
relações dialógicas, vislumbradas por Bakhtin nas novelas e nos romances de Dostoiévski, podem
ser também encontradas em redações de vestibulandos. Na consecução desse fim, retomo textos
do romancista russo para discutir determinadas categorias bakhtinianas, forjadas especialmente a
partir da literatura dostoievskiana.

Dentre essas categorias, focalizo no presente texto a questão das esferas em que se podem
dar as relações dialógicas: microdiálogo, diálogo e grande diálogo (ou diálogo amplo) (Bakhtin,
1929/1963). Para exposição e discussão dessas categorias, analiso a título de ilustração uma
redação, cotejando-a com excertos da obra dostoievskiana, o que permite vislumbrar certa
aproximação entre a narrativa do vestibulando e obras de Dostoiévski no que se refere às relações
dialógicas representadas nos textos. Essa similaridade pode, inclusive, apontar para determinado
caráter literário dessa redação, escrita em contexto de vestibular.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo a concepção bakhtiniana, toda realização linguística se dá através de enunciados:
“O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. (Bakhtin
[1952-1953]: 261).

Cada enunciado, assim, é visto como algo único e concreto. Trata-se de uma realização
particular, não apenas por ser marcado pela individualidade do falante/escrevente, mas por
representar um acontecimento único na existência (cf. Bakhtin 1919/1921). Desse modo, é
preciso observar que cada enunciado se dá em um contexto único e irrepetível, sendo resultado
dessa conjuntura de enunciação e refletindo determinadas demandas do “campo da atividade
humanada” em que se realiza. O enunciado é singular, mas também representa e reflete as
coerções da situação comunicativa, que o influencia profundamente.

Ainda segundo Bakhtin ([1952-1953]: 261-262):

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo,
por sua construção composicional. Todos esse três elementos – o conteúdo temático, o
estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo enunciado
e são igualmente determinados pela especificidade de determinado campo da
comunicação.
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Nessa observação, Bakhtin pontua três elementos presentes em qualquer enunciado: o
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. O conteúdo temático é aquilo a
respeito do que se versa em um enunciado, embora não se trate apenas de um suposto “tema” ou
“assunto” a ser abstraído a partir de qualquer texto ou fala. O tema está sempre e necessariamente
relacionado com o evento único em que o enunciado emerge e, por isso mesmo, deve ser visto
nas interações que a cada vez formula com outros enunciados, com outras vozes.

A construção composicional pode ser tomada em certo sentido como a estrutura de um
texto, mas novamente é preciso lembrar que essa estrutura não existe em abstrato, realizando-se
somente na sua conjugação necessária com o conteúdo temático. Além disso, a exemplo do
conteúdo temático, a estrutura do texto é resultado dos vínculos dialógicos que o enunciado
mantém com outros textos, nos quais se baseia ou dos quais pretende se afastar.

Já o estilo, na concepção bakhtiniana, seria a “seleção dos recursos lexicais, fraseológicos
e gramaticais da língua”. Porém não se trata de algo estritamente individual, como se poderia
supor a partir de determinadas perspectivas subjetivistas ou românticas. Como se nota na
observação de Bakhtin, o estilo está relacionado ao tema e à construção composicional, e, à
semelhança desses elementos, encontra-se influenciado “pela especificidade de determinado
campo da comunicação”.

O estilo, a construção composicional e o conteúdo temático compõem um enunciado que
vive na interação com outros enunciados, com outras vozes, com outros dizeres. O enunciado
vive em interações dialógicas, retomando vozes anteriores alheias ou próprias, buscando,
concomitantemente, respostas futuras a serem verbalizadas em enunciados vindouros.

Segundo Bakhtin ([1952-1953]: 272), o sujeito sempre considera “alguns enunciados
antecedentes [...] com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se
neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte)”. Além disso, “o
enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes mas também aos subsequentes da
comunicação discursiva”, pois “o enunciado se constrói levando em conta as atitudes
responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado” (Bakhtin [1952-1953]: 301). Isso
porque o falante configura seu dizer tendo em vista a possível recepção do outro para o qual se
dirige.

Desse modo, entender o enunciado, unidade básica da linguagem, é observá-lo em seus
vínculos dialógicas, nas interações que tece com vozes que lhe sustentam e com as vozes futuras
para as quais se volta.

Essas interações podem se apresentar de diferentes formas, conforme se detalha em textos
do Círculo de Bakhtin (Bakhtin/Volochínov, 1929; Bakhtin, 1929/1963; [1934-1935], [1952-
1953]). Dentre esses modos de configuração das relações dialógicas, focalizo neste trabalho a
questão da amplitude em que se podem dar os elos entre o enunciado próprio e o enunciado
alheio. Essa discussão é expressa por Bakhtin em seu estudo Problemas da poética de
Dostoiévski (Bakhtin 1929/1963), ao longo do qual o pensador russo distingue três esferas de
realização das relações dialógicas: microdiálogo, diálogo e grande diálogo (ou diálogo amplo).
Para Bakhtin, Dostoiévski:

[...] construiu o todo romanesco como um “grande diálogo”. No interior desse “grande
diálogo” ecoam, iluminando-o e condensando-o, os diálogos composicionalmente
expressos das personagens; por último, o diálogo adentra o interior, cada palavra do
romance, tornando-o bivocal, penetrando em cada gesto, em cada movimento mínimo da
face do herói, tornando-o intermitente e convulso; isso já é o “microdiálogo”, que
determina as particularidades do estilo literário de Dostoiévski. (Bakhtin 1929/1963: 47).
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O “grande diálogo” são as amplas relações estabelecidas entre personagens, narrador e
autor. Nas relações entre esses partícipes do diálogo romanesco, Dostoiévski pode pôr o homem à
prova, procurando “descobrir o homem no homem” (Dostoiévski apud Bakhtin 1929/1963: 68)

Segundo Bakhtin (1929/1963: 102), Dostoiévski:

[...] reunia ideias e concepções de mundo, que na própria realidade eram absolutamente
dispersas e surdas umas às outras, e as obrigava polemizar. [...] Assim, ele previu os
futuros encontros dialógicos de ideias ainda dispersas. Previu novas combinações de
ideias, o surgimento de novas vozes-ideias e mudanças nas disposições de todas as
vozes-ideias no diálogo universal.

Esse diálogo universal pode ser entendido como o conjunto de várias ideias, as quais se
encontram dispersas na realidade, cada uma delas tendo seu papel no “grande diálogo da época”
(Bakhtin, 1929/1963: 99). Trata-se, a meu ver, de discussões pulsantes no cenário russo e
mundial, que Dostoiévski inseria em seus romances, a fim de testar suas nuanças. Exemplares
disso seriam as discussões presentes nos romances dostoievskianos acerca, por exemplo, da
existência de Deus e das consequências de tal crença – tema debatido, entre outras, pelas
personagens Ivan, Aliócha e Fiódor, de Os irmãos Karamázov (1881). Esse tipo de
questionamento humano dá ensejo para inúmeros diálogos entre as personagens e se reflete
também na autoconsciências delas, em seus diálogos interiores. Daí porque Bakhtin dizer que os
diálogos composicionalmente expressos e os microdiálogos se integram conformando o grande
diálogo do romance.

Apenas como exemplo, transcrevo trecho de Os irmãos Karamázov, para ilustrar essa
discussão. Na passagem conversam Fiódor Pávlovitch e dois de seus filhos, Ivan e Aliócha.
Transcrevo o trecho, inserindo entre colchetes o nome das personagens antes das suas falas para
facilitar a compreensão:

[Fiódor] – Bem, sendo assim, quer dizer que eu som um russo, e que tenho um traço
russo, e que a ti também, filósofo1, posso te apanhar nesse mesmo traço. Se quiseres eu
te apanho. Podemos apostar que amanhã mesmo te apanho. Mas, mesmo assim, dize:
Deus existe ou não? Só que fala a sério! Agora precisas me dizer a sério.
[Ivan] – Não, Deus não existe.
[Fiódor] – Alióchka2, Deus existe?
[Aliócha] – Deus existe.
[Fiódor] – Ivan, a imortalidade existe? Vamos, alguma que seja, mesmo a mais pequena,
a mais ínfima?
[Ivan] – Também não existe a imortalidade.
[Fiódor] – Nenhuma?
[Ivan] – Nenhuma.
(Dostoiévski 1881: 196).

Acredito que essa e outras questões presentes nas obras de Dostoiévski interessam ao
autor, enquanto homem e russo, partícipe do diálogo universal. Como escritor, ele pôde trazer
para suas obras questões que lhe tocavam. Acerca da literatura de Dostoiévski, Bezerra (2001:
13) observa:

1 Fiódor se refere ironicamente ao seu filho Ivan como “filósofo”, devido a suas ideias “avançadas”.
2 Alióchka é Aliócha. A grafia dos nomes em russo varia de acordo com a situação e a formalidade.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3462



[...] as personagens de seus romances – Memórias do subsolo, Crime e castigo, O idiota,
Os demônios, O adolescente, Os irmãos Karamázov – são criaturas altamente
intelectualizadas, razão por que as relações entre as personagens e o desenvolvimento
dos enredos são determinadas em grande medida pelos conflitos ideológicos, por uma
intensa luta de ideias filosóficas, políticas, éticas.

Ou seja, nos romances de Dostoiévski, as personagens debatem temas de interesse social,
filosófico, político; participam do “grande diálogo da época” (Bakhtin 1929/1963: 99).

Outro modo de configuração das relações dialógicas apontado por Bakhtin (1929/1963:
47) são “os diálogos composicionalmente expressos das personagens”, que seriam a
representação nos textos daquela “forma mais simples e clássica da comunicação discursiva” que
é o “diálogo real” (Bakhtin [1952-1953]: 275). Justamente por ser a “forma clássica da
comunicação discursiva” (Bakhtin [1952-1953]: 275), inúmeros são os exemplos que se
encontram desse fenômeno nos textos de Dostoiévski (e nas redações dos vestibulandos que
compõem o corpus desta pesquisa).

Um possível exemplo de diálogo composicionalmente representado em discurso direto
nas obras de Dostoiévski é uma conversa entre as personagens Míchkin e Rogójin de O idiota.
Eles se encontram no quarto de Rogójin, que assassinou Nastácia Filíppovna, mulher que ambos
amavam. Segue um excerto:

O príncipe [Liev Nikoláievitch Míchkin] olhava e sentia que quanto mais olhava mais
morto e silencioso ficava o quarto. Súbito zuniu uma mosca que acordava, passou
voando sobre a cama e calou-se à cabeceira. O príncipe estremeceu.
– Vamos sair! – tocou-lhe o braço de Rogójin.
[...]
– Pelo que vejo, estás tremendo, Liev Nikoláievitch – pronunciou finalmente Rogójin
[...]
O príncipe ouvia atentamente, fazia todos os esforços para compreender e perguntando
tudo com o olhar.
– Foste tu3? – pronunciou finalmente, fazendo um sinal de cabeça para o reposteiro.
– Fui... eu... – murmurou Rogójin e baixou a vista. (Dostoiévski 1869: 674, grifo nosso).

As passagens grifadas em itálico representam aquilo que as personagens teriam dito
diretamente. Seriam a representação direta das “próprias palavras” das personagens, uma
representação comumente chamada, em língua portuguesa, de discurso direto.

No exemplo de Dostoiévski, a representação do diálogo direto está emoldurada e
sustentada pelo discurso do narrador, que traz as indicações da cena e considerações importantes
para a compreensão do leitor. O diálogo composicionalmente expresso em discurso direto está,
desse modo, em interação com o discurso do narrador, o que mostra a conveniência, na
representação escrita do diálogo, da contextualização fornecida pelo narrador.

Diferente é o diálogo real, em que comumente não há um narrador a explicar as trocas de
turno entre os participantes do diálogo ou a complementar as informações presentes nas falas.

Além dos diálogos composicionalmente expressos, que envolvem duas ou mais
personagens, há o que Bakhtin (1929/1963: 47) chama de “microdiálogo”, que seria o diálogo de
vozes no interior de uma única consciência. Ao falar sobre certas personagens dostoievskianas,
Bakhtin (1929/1963: 254) observa ser o microdiálogo o “contraponto de vozes do interior dos
átomos”, a “combinação dessas vozes no âmbito de uma consciência”.

3 O príncipe Míchkin pergunta a Rogójin se foi ele quem matou Nastácia.
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A novela O duplo (Dostoiévski, 1846) é um dos exemplos citados por Bakhtin para
ilustrar esse fenômeno. Segundo Bakhtin (1929/1963: 244), pode-se “dizer que toda a vida
interior de Goliádkin [personagem principal de O duplo] se desenvolve dialogicamente”.

Selecionei um trecho de O duplo para exemplificar esse diálogo no interior da
consciência. Na passagem são descritos os pensamentos de Goliádkin, confuso por não saber
como expulsar de sua casa um hóspede indesejado. Recriminando-se por sua passividade, a
personagem se aflige com a perspectiva de ser “difamado”, caso essa expulsão pareça se dar por
razões monetárias:

Ai, cabeça, cabeça! nem sequer consegues passar sem dar com a língua nos dentes,
como um garoto qualquer, como um funcionário qualquer de chancelaria, como um
traste qualquer sem título, um trapo, um cacareco podre qualquer, fofoqueiro duma figas,
maricas duma figas!... Santos meus! O velhaco até versos compôs, e me fez uma
declaração de amor! Como é que é isso... Qual é o modo mais conveniente de mostrar a
porta da rua ao velhaco caso ele volte? É claro que existem vários modos e meios. Pois
bem, com meus parcos vencimentos... Ou arranjar um jeito de dar um susto nele,
alegando que, tendo em vista isso e aquilo, sou forçado a esclarecer... sabe como é, que
precisa pagar metade do aluguel, a comida... e pagamento adiantado. Hum! não, com os
diabos, não! Isso me difama. Não é muito delicado! (Dostoiévski 1846: 110).

Nesse excerto, Goliádkin preocupa-se que o julguem “como um funcionário qualquer de
chancelaria, como um traste qualquer sem título, um trapo, um cacareco podre qualquer”. Essa
inquietação reflete seu verdadeiro status social de um funcionário público de baixo escalão, pobre
e sem título de nobreza. Ele teme que as palavras do outro descrevam sua verdadeira condição
social. Embora queira muito expulsar de sua casa (e de sua vida) o hóspede indesejado, não sabe
como o fazer, por temer que isso o “difame”, que não seja “muito delicado”. Goliádkin teme é
que esse ato venha a ser publicamente associado a sua condição de pobreza, aos seus “parcos
vencimentos”. Assim, mesmo no âmbito de sua consciência, a voz interior de Goliádkin está
dialogicamente voltada para vozes alheias, para vozes das quais teme certos julgamentos. O
microdiálogo, desse modo, estabelece-se no interior de uma única consciência, mas esta é
atravessada por vozes exteriores. No diálogo consigo, Goliádkin olha o tempo todo para o outro.

Segundo Bakhtin (1929/1963), microdiálogo, diálogo composicionalmente expresso e
grande diálogo podem estar integrados nos romances de Dostoiésvski. Neste texto, proponho ver
como essa integração também pode aparecer em uma redação de vestibulando.

3. METODOLOGIA E CORPUS DE PESQUISA

É comum a crença de que análises, realizadas a partir de postulações do Círculo de
Bakhtin, careçam de um embasamento metodológico. Isso possivelmente é reflexo da leitura de
certos comentadores da obra bakhtiniana que amiúde promulgam (ou acusam) uma suposta
ausência de metodologia nos escritos do Círculo.

Apenas a título de exemplo, veja-se a seguinte afirmação de Possenti presente em seu
prefácio ao conhecido livro de Faraco, Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de
Bakhtin:

Então Bakhtin resolveu todos os problemas teóricos e metodológicos? Nada mais anti-
bakhtiniano. Pensar assim seria reduzir seu pensamento a um manual, que é o que menos
se pode fazer, seja porque continua havendo história e vida, seja porque seu fraco talvez
seja exatamente a falta de decisões metodológicas. O que não é um problema grave,
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porque nunca se pretendeu cientista. Quem sente falta delas que as elabore. (Possenti
2003: 9, grifo nosso).

Como se nota, coloca-se como um possível ponto fraco dos escritos de Bakhtin a “falta de
decisões metodológicas”, diante do que caberia a quem “sente falta delas” elaborá-las. O
pensamento bakhtiniano seria, assim, uma reflexão geral (de caráter filosófico, como se costuma
apregoar), algo distante de uma concepção de ciência baseada em teorias e metodologias precisas.
O que, na visão de Possenti, não se constitui um problema, pois que Bakhtin nunca se pretendera
um cientista. Ao que parece “cientista” aqui se opõe à concepção de “pensador”. Bakhtin seria
um pensador, um erudito, que passeia por diversos campos do conhecimento sem se apegar
ferrenhamente a aspectos “científicos”, tais como a proposição de teorias ou a explicitação de
metodologias, de decisões metodológicas.

Diante de colocações como essa, não é de se espantar que os estudos de viés bakhtiniano
sejam recorrentemente alvo de questionamentos acerca da metodologia:

“Uma das questões que nos colocam em nossas atividades – bancas, discussões no grupo,
falas em eventos, aulas, publicações e ate mesmo conversar de corredor – é a questão da
[ausência de] metodologia nos escritos de Bakhtin e do Círculo” (Scherma; Turati; Miotello
2012: 8).

Apesar dessa apregoada “ausência”, toda a metodologia deste trabalho nasceu de textos
bakhtinianos. Por isso, passo a justificar a escolha por uma metodologia bakhtiniana.

Em Problemas da poética de Dostoiévski pouco aparece a palavra “metodologia” ou
termos relacionados. Uma das poucas ocorrências se dá logo no início do capítulo “O discurso
em Dostoiévski”, quando Bakhtin (1929/1963: 207) anuncia: “Algumas considerações
metodológicas prévias”. Na sequência, Bakhtin discorre sobre as relações dialógicas que se
apresentam na obra de Dostoiévski, sugerindo a necessidade de um estudo que vá além da
linguística para entender certos fenômenos como o do discurso bivocal presente na obra do
romancista russo. Para Bakhtin (1929/1963: 208), uma abordagem estritamente linguística parece
insuficiente para analisar as “relações dialógicas” que “são objeto da metalinguística”. Depois de
falar brevemente sobre essas relações dialógicas, Bakhtin (1929/1963: 211) afirma: “Aqui
concluímos as nossas observações metodológicas prévias. O que temos em vista será aclarado
pelas nossas análises concretas subsequentes”.

Nas poucas páginas entre o anúncio das “considerações metodológicas prévias” – na
página 207 da edição consultada – e a conclusão dessas “observações metodológicas prévias” –
na página 211 –, tem-se mais uma discussão sobre o que seriam as relações dialógicas do que
propriamente uma metodologia em um sentido mais “tradicional”, um roteiro para exploração ou
interpretação de dados. Disso se pode depreender duas hipóteses. Uma é que para Bakhtin
metodologia talvez não seja algo tão prescritivo como se costuma considerar. Outra é que a
metodologia pode decorrer da própria análise dos dados, sem a necessidade de uma exposição
prévia, pois Bakhtin afirma que as “análises concretas subsequentes” esclareceriam as
“considerações metodológicas”. É como se a metodologia e análise se concretizassem conjunta e
concomitantemente. Assim, a “metodologia” bakhtiniana talvez possa ser buscada ou apreendida
pelo pesquisador, ainda que não se apresente de modo tão explícito.

Crendo nisso, realizei um esforço para encontrar alguma “metodologia” bakhtiniana,
expressa (ou subentendida) em Problemas da poética de Dostoiévski, buscando categorias
analisadas por Bakhtin na obra de Dostoiévski para tentar empregá-las no exame de redações.
Dentre essas categorias, destaco neste texto a questão da “extensão” do diálogo – microdiálogo,
diálogo, grande diálogo –, explorada por Bakhtin em seu exame da prosa romanesca
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dostoievskiana. Ainda que a questão da extensão do diálogo não tenha sido sugerida
explicitamente por Bakhtin como uma metodologia, penso que esse ponto é interessante para a
análise das relações dialógicas, para o exame da interação entre a voz do eu e a voz do outro.
Uma análise que no presente trabalho restringirei a uma redação selecionada do corpus de minha
pesquisa de doutorado. Corpus esse que passo a caracterizar sumariamente.

Em 1987, através da recém-criada Comissão Permanente para os Vestibulares Unicamp
(Comvest), o vestibular Unicamp deixa de ser realizado pela Fundação Universitária para o
Vestibular (Fuvest), conforme vinha ocorrendo desde 1977. Desde a criação de seu vestibular
próprio, em 1987, até 2010, o vestibular Unicamp apresentaria três opções para o candidato
redigir sua redação: dissertação, narração e carta argumentativa.

Em 1999, em uma iniciativa da Comvest em parceria com a Comissão Brasil 500 da Pró-
reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, é lançada a coletânea Dissertações do
Vestibular Unicamp/99, composta por 20 textos selecionados pela Comvest como as melhores
dissertações do vestibular Unicamp de 1999, cujo tema era “500 anos de Brasil”.

Nessa primeira publicação, ficaram de fora narrações e cartas argumentativas. Porém já na
segunda publicação, referente ao vestibular de 2000, a coletânea trouxe textos dos três gêneros:
dissertação, narração e carta argumentativa. Essa prática será comum até a coletânea de 2010. A
partir de 2011, o vestibular Unicamp passou por mudanças e as propostas para escrita da redação
têm trazido gêneros diversos a cada ano. No vestibular Unicamp 2011, por exemplo, solicitou-se
a escrita dos gêneros “comentário”, “discurso de apresentação de evento” e “artigo jornalístico
opinativo”, enquanto, em 2012, propôs-se que o vestibulando escrevesse um “comentário”, um
“manifesto” e um “verbete”. As coletâneas, então, passaram a ser compostas pelos diferentes
gêneros que se solicita a cada ano.

Como minha pesquisa se volta às narrações, as coletâneas que me interessam são as
referentes aos vestibulares do período compreendido entre 2000 e 2010. Nessas coletâneas, o
número de textos do gênero narração publicado a cada ano varia, como mostra o quadro a seguir:

Ano do vestibular a que se refere à
coletânea

Número de redações do gênero
“narração” publicadas

2000 9

2001 10

2002 10

2003 10

2004 11

2005 11

2006 10

2007 10

2008 10

2009 10

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3466



2010 10

TOTAL 111

A seleção dessas melhores redações que compõem as coletâneas acontece através das
seguintes etapas: primeiro, as redações são avaliadas por uma banca de corretores que lhes atribui
determinadas notas. Após essa avaliação, a Comvest agrupa certo número de redações dentre as
que receberem as maiores notas. Esse grupo de redações é encaminhado a uma comissão
escolhida pela Comvest, para que essa comissão selecione, entre os textos que receberam as
melhores notas, aqueles que comporão as coletâneas. Essa comissão, que varia de ano a ano, é
formada pelos professores que assinam a “Introdução” das coletâneas. Trata-se de professores
que estão, de algum modo, ligados ao tema que se discutiu no vestibular naquele ano. Se, por
exemplo, o tema do vestibular é “água”, essa comissão será formada por pelo menos um
professor universitário, cujas pesquisas contemplem esse tema.

Além disso, é interessante saber que, de 2000 a 2010, as coletâneas com as melhores
redações foram compostas por 30 redações, dentre as quais algumas eram dissertações, outras
narrações e outras cartas argumentativas. Os 30 autores desses textos costumam representar em
torno de 0,07% do total de candidatos inscritos no vestibular do respectivo ano. Esse número é
especialmente relevante quando se consideram as condições de realização da redação.

No período de 2000 a 2010, a primeira fase do Vestibular Unicamp era composta por 12
questões dissertativas4 sobre conteúdos gerais do ensino médio – língua portuguesa, matemática,
história, geografia, física, química, ciências biológicas – e a proposta para a redação. Para
realização dessa prova, o candidato dispunha de quatro horas. Nesse período de tempo, portanto,
o candidato deveria responder às 12 questões e escrever sua redação.

Nessa situação de vestibular, “pesava” sobre o candidato, além da questão do tempo, o
fato da redação corresponder a 50% da nota da primeira fase. Nessa conjuntara comunicativa, a
redação do vestibulando tem um destinatário especial, o corretor da redação, do qual depende sua
nota e, consequentemente, suas perspectivas de aprovação no processo seletivo. Assim, quando
se olha para os enunciados dos candidatos parece-se sentir o tempo todo a presença do corretor.
Uma figura à qual o candidato se dirige, embora não tenha acesso a ela. O vestibulando lida com
crenças acerca do corretor, de quem é, do que gosta (em termos textuais, ideológicos, etc.) e é
jogando com essa crença que o candidato constrói seu texto.

A redação, o enunciado do candidato, é construída e voltada para o outro, de quem
aguarda uma resposta. No contexto de uma prova, a resposta mais esperada do outro, o avaliador,
é a nota. No vestibular, a redação, mais que um enunciado textualizado para argumentar, contar
algo, emocionar, é um enunciado voltado para uma avaliação, da qual depende a aprovação do
candidato para uma próxima fase. Como se verá na análise essa percepção do outro é primordial
para a compreensão da redação.

4. ANÁLISE DE UMA REDAÇÃO DO VESTIBULAR UNICAMP: UM EXEMPLO DAS
CONFIGURAÇÕES DIALÓGICAS NOS TEXTOS DOS VESTIBULANDOS

4 Esse modelo de prova foi empregado de 1987 a 2010. A partir do Vestibular Unicamp 2011, substituíram-se as 12
questões dissertativas por 48 questões de múltipla escolha.
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A redação que analiso foi redigida por um candidato ao curso de Tecnologia da
Construção Civil, durante a realização da primeira fase do vestibular Unicamp 2008. Conforme já
indicado sua redação nasce, portanto, na conjuntura de um processo avaliativo – pois a seu texto
seria atribuída uma nota – e seletivo – pois, a depender de sua nota, o candidato poderia
prosseguir para a segunda fase do certame.

Nesse contexto, o vestibulando não escreve “livremente” sua redação, pois deve seguir as
indicações dadas pela prova. Reproduzo a seguir essas orientações para a Proposta B (narração)5:

PROPOSTA B

Trabalhe sua narrativa a partir do seguinte recorte temático:

O avanço da tecnologia e da ciência médica desmistifica muitos dos preconceitos em
torno das doenças. Entretanto, algumas delas, consideradas atualmente problemas de saúde
pública, como obesidade, alcoolismo, diabetes, AIDS, entre outras, continuam a trazer
dificuldades de autoaceitação e de relacionamento social.

Instruções:
1 - Imagine uma personagem que receba o diagnóstico de uma doença que é tema de campanhas
preventivas.
2 - Narre as dificuldades vividas pela personagem no convívio com a doença.
3 - Sua história pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa.

Com base na instrução transcrita anteriormente e em uma coletânea de textos, que integra
a proposta de redação, o candidato elabora o seguinte texto (Comvest 2008: 114-118):

Do inferno para o céu

Noite serena; o céu, tomado pelas luzes da cidade, as invejava. Queria exibir as suas
estrelas, mas os pontinhos luminosos lá embaixo não as deixavam aparecer. Um jovem solitário,
à janela de um apartamento, observava a lua. Queria pegá-la. Debruçou-se sobre o parapeito e
esticou os braços: não a alcançava. Insistiu até sentir a mão deslizar em falso e, assustado pelo
perigo da queda, virou as costas para a janela. Deparou-se com um cômodo escuro; apenas um
abajur aceso ao centro, proporcionando sombras psicodélicas ao redor. Demônios com as mais
diversas faces escondiam-se, corriam, dançavam, enquanto os móveis tornavam formas estranhas.
Sentiu o braço arder: era a seringa, há pouco usada a fim de encontrar mais uma vez aquele
mundo, ainda espetada nele.

Seus olhos vagavam perdidos em meio àquelas ilusões quando, subitamente, se deparou
com o retrato de sua avó – na verdade mãe, pois fora ela quem o criara desde a morte dos pais.
Suas feições sorridentes derreteram, convertendo-se numa expressão macabra, de luto. E por que
sorriria? Ali era o inferno; a morte envolvia o jovem neto, tomava seu corpo aos poucos com o
que nós, mortais, chamamos vírus. O jovem, dominado por horror, encolheu-se no chão e por
entre as mechas de seu cabelo negro jogado ao rosto, viu as criaturas demoníacas a encará-lo,

5 A proposta A é “dissertação” e a proposta C é “carta argumentativa”.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3468



dizendo “ninguém mandou usar drogas”, “se tivesse ouvido sua avó”, “Aids? É merecido, seu
drogado! Tá aí seu prêmio por...”. “Chega!”, gritou o garoto.

Sentia-se cansado. Cansado pela fadiga gerada pela doença, diagnosticada há alguns
meses e, principalmente, cansado de sua solidão. Arrependera-se de usar drogas, mas o vício era
mais forte que ele e mais forte ainda era o preconceito vivido após contrair Aids. Pagava seus
pecados através da doença e suportando os olhares alheios a condená-lo, a contemplar sua
desgraça como merecida. E não suportando toda a condenação, recorria à seringa novamente.
“Cadê a seringa?” Encontrando-a, injetou novamente a droga. Em sua circulação, condenação e
morte corriam juntas.

Agora sim. O mundo já não era tão obscuro, a cabeça não pesava, o coração não se
remoía. Vovó sorria. Ele sorria. Os demônios transformavam-se em borboletas multicoloridas e
anjos, muito brilhantes. “Será que vieram me buscar?” Apesar de todos o condenarem, queria ir
para o céu. E por que não iria? É tradição a humanidade atribuir ao doente a culpa de seus males,
fazer o inferno aqui e agora, além de garanti-lo para o amanhã, após a morte. Mas e Deus? Seria
Ele tão mau? Incompreensível? Claro que não! Até lhe enviara anjos! Com certeza o Senhor,
criador dos céus e da terra, teria piedade. Teria de ter! Afinal, tirara-lhe os pais, desolara-o e o
fizera infeliz. Merecia um céu, enfim. O céu...

Voltou-se novamente à janela, a qual enquadrava o paraíso ali, tão perto. Lembrou-se da
namorada, a quem amava tanto. Ela o deixara após saber da doença. Era uma moça tão linda;
olhos escuros, lábios grossos. E gostava da lua. Quando fosse para o céu, daria um jeito de lhe
enviar a lua numa caixinha de presentes. Quem sabe assim voltasse para ele, quisesse ir para o
céu também. Daí poderia até conhecer seus pais! Ah, como eram bons seus pais. Amava-os tanto,
tanto. Enfim, depois de tanto tempo, iria os rever.

Debruçou-se novamente sobre a janela. Aquele céu prometia-lhe tantas coisas, tanta
felicidade, e até estrelas. Inclinou o corpo à frente. E lá estariam seus pais e até Deus, os quais
não o condenariam, o deixariam viver em paz. As mãos deslizaram. Só que dessa vez não foi em
falso. Ele foi atrás de seu céu, e seus anjos o seguiram. Era uma noite muito, muito serena.

Para iniciar a análise dessa redação, recorro a uma (famosa) observação de Bakhtin
([1952-1953]: 289), segundo a qual: “Todo enunciado é um elo na cadeia de comunicação
discursiva”. Todo enunciado é um elo, pois se liga a enunciados precedentes e se volta a
respostas futuras.

Para o vestibulando, a proposta da redação – com suas instruções e a coletânea de textos
que a subsidia – é um enunciado anterior a ser necessariamente retomado. Para usar uma
expressão cara ao pensamento bakhtiniano, pode-se dizer que o candidato deve “dialogar” com a
proposta, deve considerar esse enunciado anterior. Um enunciado composto por várias vozes: a
voz da Comvest que instrui o candidato e que também organiza outras vozes, aquelas expressas
nos textos e nos fragmentos de textos que compõem a coletânea.

Aliás, o diálogo dessa redação com a proposta já inicia desde o título, “Do inferno para o
céu” que dialoga tanto com as instruções da prova quanto com a coletânea de textos que embasa
essa proposta. A expressão “do inferno para o céu” descreve metaforicamente “as dificuldades
vividas” por uma “personagem no convívio com” uma “doença que é tema de campanhas
preventivas”, conforme solicitava a proposta. Essas dificuldades são representadas no título da
redação como um “inferno” que acabará em “céu”, na medida em que a personagem se lança à
morte, esperando encontrar o alívio para seus tormentos.

O título, que alude aos conceitos cristãos de “céu” e “inferno”, dialoga também com o
seguinte excerto da coletânea:
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4) Atribuir ao doente a culpa dos males que o afligem é procedimento tradicional na
história da humanidade. Na Idade Média, a sociedade considerava a hanseníase um
castigo de Deus para punir os ímpios. No século XIX, quando a tuberculose adquiriu
características epidêmicas, dizia-se que a enfermidade acometia pessoas enfraquecidas
pela vida devassa. Com a epidemia de Aids, a mesma história: apenas os promíscuos
adquiririam o HIV. Coube à ciência demonstrar que são bactérias os agentes causadores
de tuberculose e hanseníase, que a Aids é transmitida por um vírus, e que esses
microorganismos são alheios às virtudes e fraquezas humanas. O mesmo preconceito se
repete agora com a obesidade, até aqui interpretada como condição patológica associada
ao pecado da gula. No entanto, a elucidação dos mecanismos de controle da fome e da
saciedade tem demonstrado que engordar ou emagrecer está longe de ser mera questão
de vontade. (Adaptado de Dráuzio Varela, “O gordo e o magro”. Folha de São Paulo,
Ilustrada, 12/11/2005.)

Conforme exposto no fragmento, é “procedimento tradicional na história da humanidade”
atribuir “ao doente a culpa dos males que o afligem”. É justamente isso que sofre a personagem,
cuja vida se vê transformada em um verdadeiro inferno, do qual pretende escapar buscando a
morte e o esperado “céu”, a absolvição e o alívio.

O início da redação, com a descrição do espaço em que se desenvolve a ação, traz um
matiz algo “literário”: “Noite serena; o céu, tomado pelas luzes da cidade, as invejava. Queria
exibir as suas estrelas, mas os pontinhos luminosos lá embaixo não as deixavam aparecer”. O
ambiente é apresentando através da personificação do céu, que gostaria de “exibir suas estrelas”,
mas era impedido por se ver “tomado pelas luzes da cidade”.

Ao mesmo tempo em que essa prosopopeia serve para delinear a atmosfera na qual
aparecerá o “jovem solitário”, protagonista da ação, o recurso à figura de linguagem mostra
também o diálogo do texto com gêneros narrativos, em que é se comum (e esperado) um mais
metafórico da linguagem.

Conforme observa Bakhtin (1929/1963: 106) acerca do caráter histórico dos gêneros
literários:

Por sua natureza mesma, o gênero literário reflete as tendências mais estáveis, “perenes”
da evolução da literatura. O gênero sempre conserva os elementos imorredouros da
archaica. [...] O gênero vive do presente mas sempre recorda seu passado, o seu começo.
É o representante da memória criativa no processo de desenvolvimento literário. É
precisamente por isto que tem a capacidade de assegurar a unidade e a continuidade
desse desenvolvimento.

Ao se valer de elementos comuns aos gêneros literários, recorrendo, por exemplo, ao uso
de figuras de linguagem, o texto do vestibulando se torna um “representante da memória criativa
no processo de desenvolvimento literário”. O texto é único em seu caráter singular, mas se liga a
outros enunciados dando “continuidade” ao processo de “desenvolvimento” de textos filiados a
gêneros literários. É o que se vê na redação, já que, desde a introdução, expõe-se no texto do
vestibulando o diálogo com enunciados da esfera literária, em que se espera um emprego menos
usual da linguagem, um uso, por assim dizer, mais metafórico ou conotativo.

Aliás, é possível ver também um diálogo com gêneros literários não apenas em termos de
recursos estilísticos – como o caso do recurso à personificação –, mas ainda no que se refere a
temas recorrentes, quando se observa a referência à figura do “jovem solitário”, fascinado pela
Lua. A ideia de um jovem que sofre em sua solidão e busca refúgio em um mítico lugar ideal é
figura corrente no Romantismo. Também a Lua como objeto de admiração foi algo extensamente
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explorado pela literatura romântica e por outras vozes baseadas (total ou parcialmente) nessa
vertente literária.

Observa-se, desse modo, uma imbricação entre a estrutura composicional, o conteúdo
temático e o estilo, expondo a indissociabilidade desses elementos, conforme proposta por
Bakhtin ([1952-1952]). Ao iniciar seu texto, o candidato recorre dialogicamente a uma estrutura
composicional narrativa, escolhendo iniciar pela descrição do ambiente, para, em seguida,
introduzir a personagem principal. Ao realizar esse exercício, o autor do texto dialoga também
com um estilo metafórico comum a gêneros literários e elege uma personagem e um objeto, a
Lua, comuns em textos de viés (ou influenciados por um viés) romântico. Conjugam-se, assim,
relações dialógicas entre enunciados, que ao se relacionarem mantém vivos os gêneros
discursivos aos quais se filiam.

Após introduzir a imagem do protagonista, o narrador segue detalhando as ações do
“jovem solitário”, que sob o efeito de droga alucinógena tenta “pegar” a Lua, mas, sentindo “a
mão deslizar em falso”, vira-se para seu apartamento, onde divisa “o retrato de sua avó – na
verdade mãe, pois fora ela quem o criara desde a morte dos pais”. A imagem da avó dará ensejo a
uma série de reflexões, momento em que a personagem passa a refletir sobre sua condição de
viciado e de portador do vírus HIV.

Veja-se um trecho da redação:

O jovem, dominado por horror, encolheu-se no chão e por entre as mechas de seu cabelo
negro jogado ao rosto, viu as criaturas demoníacas a encará-lo, dizendo “ninguém
mandou usar drogas”, “se tivesse ouvido sua avó”, “Aids? É merecido, seu drogado! Tá
aí seu prêmio por...”. “Chega!”, gritou o garoto.

Esse trecho mostra, em algum sentido, certa conjugação entre microdiálogo, diálogo
composicionalmente expresso e diálogo amplo (Bakhtin 1929/1963). Para adentrar nessa
discussão, veja-se o que Bakhtin diz a respeito dessas esferas de realização do diálogo.

Segundo Bakhtin (1929/1963: 310), um dos aspectos fundamentais das obras de
Dostoiévski é que:

[...] o diálogo exterior composicionalmente expresso é inseparável do diálogo interior,
ou seja, do microdiálogo, e em certo sentido neste se baseia. E ambos são igualmente
inseparáveis do grande diálogo do romance em seu todo, que os engloba. Os romances
de Dostoiévski são totalmente dialógicos.

Por “microdiálogo”, entendo a fala da personagem consigo mesma, os diálogos da
personagem consigo mesma, restritos ao interior de sua consciência. Esse diálogo interior é
alimentado por vozes alheias que a personagem ouviu em algum “diálogo exterior
composicionalmente expresso” – que é a representação dos diálogos entre personagens em uma
narrativa. Já o “grande diálogo” seria a integração das vozes de narrador e personagens, que se
alimentam reciprocamente através de diálogos composicionalmente expressos e microdiálogos.
Assim, uma discussão verbalizada entre personagens pode levar alguns deles a refletir sobre o
que se ouviu/discutiu, de tal maneira que o diálogo exterior alimenta a reflexão interior, o
microdiálogo. Já as vozes presentes neste podem vir a ser verbalizadas, atingindo outras
personagens. Esse movimento de vozes possibilita o “diálogo amplo”, a confluência de diversas
vozes que atingem as personagens, fazendo-as refletir sobre a (sua) condição humana.

Como já mencionado, exemplar da integração entre microdiálogo, diálogo e diálogo
amplo seria a discussão, exposta em Os irmãos Karamázov (1881), acerca existência de Deus, em
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que essa questão fomenta vários diálogos e reflexões das personagens. Essa relação entre
microdiálogo, diálogo composicionalmente expresso e grande diálogo vista por Bakhtin nas obras
de Dostoiévski, acredito, também está presente, nas devidas proporções, na redação “Do inferno
para o céu”.

No microdiálogo da personagem ecoam vozes que a condenam tanto por seu estado de
soropositivo quanto por ser dependente químico. São vozes segundo as quais: “ninguém mandou
usar drogas”, “se tivesse ouvido sua avó”, “Aids? É merecido, seu drogado! Tá aí seu prêmio
por...”. As vozes que agora habitam a consciência da personagem, vozes essas que povoam seu
diálogo interior, foram, possivelmente, ouvidas em diálogos da personagem com outras
personagens. Trata-se, portanto, de vozes que já pertenceram a diálogos (composicionalmente)
expressos com outros personagens. Assim, aquilo que se apresenta no microdiálogo, originou-se
em diálogo com outros sujeitos.

Mas essas vozes, que supostamente pertencem a sujeitos que condenam a personagem,
representam não somente a opinião desses com os quais a personagem esteve em interação. Uma
voz como “Aids? É merecido, seu drogado!” não representa apenas a voz de um sujeito, mas todo
um posicionamento social, segundo o qual certas doenças são “um castigo de Deus para punir os
ímpios”. Desse modo, as vozes conflitantes presentes na autoconsciência do herói representam
também opiniões sociais correntes no “grande diálogo da época” (Bakhtin 1929/1963: 99).

É possível antever nesta redação alguma integração entre microdiálogo e possíveis
diálogos entre as personagens, além da presença de vozes sociais mais amplas. Mas as interações
dialógicas entre essas diferentes vozes que habitam a narrativa não chegam a configura o “grande
diálogo” que Bakhtin observa em certos romances dostoievskianos.

Para que isso ocorresse seria necessária uma série de procedimentos, como “a passagem
do tema por muitas e diferentes vozes” (Bakhtin 1929/1963: 310), seria preciso que as vozes que
habitam a consciência da personagem também passassem por outras bocas. As vozes precisariam
ser veiculadas por outras personagens, de modo que essas vozes fossem discutidas, testadas,
refutadas por diferentes perspectivas.

Além disso, pela brevidade da redação, diferentemente do que ocorre em Dostoiévski, na
redação não é possível ver “a dialogação da autoconsciência” da personagem ser “preparada
pouco a pouco” (Bakhtin 1929/1963: 256). Por seu espaço composicional menor em relação a um
romance, na redação não é possível que a “palavra do outro” penetre “de modo paulatino e
insinuante na consciência e no discurso do herói” (Bakhtin 1929/1963: 256). Assim, já se
apresenta ao leitor as reflexões do jovem solitário aidético, sem que se apresente como as vozes
adentraram (paulatinamente) sua autoconsciência.

Para prosseguir na discussão, veja-se mais um trecho da redação:

Agora sim. O mundo já não era tão obscuro, a cabeça não pesava, o coração não se
remoía. Vovó sorria. Ele sorria. Os demônios transformavam-se em borboletas
multicoloridas e anjos, muito brilhantes. “Será que vieram me buscar?” Apesar de todos
o condenarem, queria ir para o céu. E por que não iria? É tradição a humanidade atribuir
ao doente a culpa de seus males, fazer o inferno aqui e agora, além de garanti-lo para o
amanhã, após a morte. Mas e Deus? Seria Ele tão mau? Incompreensível? Claro que
não! Até lhe enviara anjos! Com certeza o Senhor, criador dos céus e da terra, teria
piedade. Teria de ter! Afinal, tirara-lhe os pais, desolara-o e o fizera infeliz. Merecia um
céu, enfim. O céu...

Nesse trecho, há novamente a exploração de conflitos na autoconsciência da personagem,
que, sob o efeito de drogas, vê demônios se transformarem em anjos. Trata-se de uma metáfora
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para expressar a passagem daqueles que o condenam, os demônios, para aqueles que dele se
apiedam, os anjos. Em sua autoconsciência se expõe o diálogo entre diferentes vozes: umas o
acusam, outras o absolvem da suposta culpa. Nesse diálogo estão expressas a voz da personagem
que espera a piedade do “Senhor, criador dos céus e da terra” e também as vozes que procura
refutar; vozes estas que costumam “atribuir ao doente a culpa de seus males, fazer o inferno aqui
e agora, além de garanti-lo para o amanhã, após a morte”.

A percepção de que o doente é culpado por determinadas enfermidades, já se encontrava
delineada no excerto 4 da coletânea, em que se lê: “Atribuir ao doente a culpa dos males que o
afligem é procedimento tradicional na história da humanidade”. Além disso, a personagem
dialoga com a voz social, segundo a qual certas enfermidade são “um castigo de Deus para punir
os ímpios”, quando se indaga “Mas e Deus? Seria Ele assim tão mau? Incompreensível?”.

Assim, é possível imaginar um caminho que vai das vozes sociais mais amplas às que
perturbam a autoconsciência da personagem. No caso da redação, os medos da personagem
mostram a interação com vozes, segundo as quais o “inferno” estaria garantido “após a morte”
dos doentes culpados por “seus males”. São vozes que representam concepções correntes no
“grande diálogo da época” (Bakhtin 1929/1963: 90), ideias disseminadas amplamente na
sociedade.

Nas redações, é relevante notar, as vozes sociais, muitas vezes, provêm dos textos da
coletânea, como mostra o diálogo desta redação com o excerto 4. Não se tratam de vozes
“inventadas”, mas de vozes sociais que são empregadas pelos candidatos para a confecção de
seus textos. Nesse sentido, pode-se dizer que é análogo o procedimento de buscar na realidade
vozes-ideias para compor a narrativa tanto em Dostoiévski quanto nas redações. Como observa
Bakhtin (1929/1963: 100, grifo do autor):

Como artista, Dostoiévski não criava as suas ideias do mesmo que as criam os filósofos
ou cientistas: ele criava imagens vivas de ideias auscultadas, encontradas, às vezes adivinhadas
por ele na própria realidade, ou seja, ideias que já têm vida ou ganham vida como ideia-força.

Também os candidatos trazem para seus textos não ideias criadas, mas vozes presentes na
própria realidade, sejam elas procedentes do conhecimento prévio do vestibulando, sejam
decalcadas da coletânea da proposta de redação, conforme se nota na redação analisada.

Observa-se, portanto, certa integração entre o microdiálogo da personagem, prováveis
diálogos dela com outros sujeitos e a consideração de vozes correntes em certa época. Como já
apontei, isso não chega a configurar a integração entre microdiálogo, diálogo
composicionalmente expresso e grande diálogo, conforme todas as características observadas por
Bakhtin na prosa dostoieviskiana. Ainda assim, arrisco-me a dizer que, guardando-se as devidas
proporções, essa redação também é totalmente dialógica, seja em suas relações com o enunciado
exterior da proposta da prova, seja internamente em termos dos vínculos dialógicos entre as vozes
de personagens, que se relacionam no interior da narrativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a análise efetuada, baseie-me em colocações de Bakhtin, chegando, inclusive, a
sugerir que observações do estudioso russo a respeito da obra de Dostoiévski podem ser válidas
no exame de uma redação do vestibular Unicamp. Apontei, assim, que esses materiais tão
díspares – uma redação de vestibulando e obras de um renomado escritor – guardam
semelhanças, o que pode suscitar reflexões acerca do que seja alta literatura, categoria da qual
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comumente uma redação de vestibular está excluída. Meu objetivo, porém, não foi valorar a
escrita de quaisquer desses escritores, mas investigar se a perspectiva bakhtiniana é produtiva no
exame de redações, especialmente no que se refere às relações dialógicas.

Sublinhei, nesse sentido, dois aspectos: (i) os vínculos dialógicos mantidos entre a
redação e a proposta da prova e (ii) as relações dialógicas estabelecidas entre as vozes de
personagens no interior da redação.

Quanto ao primeiro ponto, a redação se mostra um material propício à observação dos
elos dialógicos, pois nasce como resposta a uma proposta, que necessariamente deveria ser
considerada pelo vestibulando. Assim, exibem-se de maneira bem clara as relações que o
candidato faz com as indicações da prova ao atender à solicitação de criar uma personagem que
tem “dificuldades de autoaceitação e de relacionamento social” em virtude de uma “doença que é
tema de campanhas preventivas”.

Na abordagem do segundo ponto, empreendi mais detidamente a comparação entre a
redação e a literatura dostoievskiana. Facilitou esse cotejamento a natureza prioritariamente
narrativa desses textos, que traziam relações entre as vozes de personagens. As narrativas são
materiais privilegiados para a apreciação das relações dialógicas, pois, ao colocarem em cena
personagens com suas falas, acabam por representar o funcionamento dialógico da linguagem.
No caso específico dessa redação, observa-se uma conjugação certa conjugação entre
microdiálogo e diálogo entre personagens.

No exame empreendido, destaquei, porém, que não se observa na redação o “grande
diálogo”, que Bakhtin vislumbra em certas obras dostoievskianas. A própria extensão da redação,
bem menor que um romance, impede que em termos composicionais haja todas as
particularidades que garantem a articulação entre microdiálogo, diálogos composicionalmente
expressos e grande diálogo. Para essa conjugação, seria necessária “a passagem do tema por
muitas e diferentes vozes” (Bakhtin 1929/1963: 310), o que não ocorre na redação, em que se
focaliza uma única personagem, sem que se vejam as vozes articuladas por outras bocas, a partir
de outros pontos de vista, de diversas perspectivas.

Além disso, na redação “a dialogação da autoconsciência” da personagem não é
“preparada pouco a pouco” (Bakhtin 1929/1963: 256). Por ser um texto relativamente pequeno,
não é possível mostrar na redação o caminho que a “palavra do outro” deve percorrer para
adentrar “de modo paulatino e insinuante” a “consciência” e o “discurso do herói” (Bakhtin
1929/1963: 256).

O que se vê nessa redação são algumas ideias sociais mais amplas, pertencentes ao grande
diálogo da época, que ecoam na autoconsciência da personagem. Observa-se também uma
integração entre diálogo e microdiálogo, mas não se vê o “grande diálogo”, conforme postulado
por Bakhtin. Para isso, seriam necessários vários procedimentos formais dificilmente executáveis
em um texto curto como a redação.

De todo modo, comparar o procedimento dostoievskiano à redação pode resultar na
impressão de que, em muitos sentidos, as narrativas dos vestibulandos se aproximam das obras de
Dostoiévski em termos das relações dialógicas representadas nos textos. De fato, tal similaridade
existe, ainda que seja preciso avaliar com cuidado os limites dessa semelhança. Ainda assim,
espero que esta exposição tenha mostrado que determinados apontamentos de Bakhtin podem
servir à análise de redações, na medida em que esses textos também permitem divisar relações
dialógicas da linguagem.
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