


fenômeno é democrático, 
atinge diferentes meios ex
pressivos e até os redatores 

tarimbados, e é provável que seja 
fruto de uma era de consumismo de
senfreado, impaciência e pressa sem 
critério. Na disputa pela atenção do 
leitor, diferentes mídias e manuais 
de escrita prêfrà-porter vendem co
mo eureca a solução dos textos mais 
curtos, em doses, com o essencial das 
informações e afirmações em jogo. 

problema é que a oferta alcan
ça não só os candidatos a bons reda
tores, mas a demanda de quem dese
ja fazer pouco, mas ter muito. A fal
ta de tempo e paciência para leitura 
pode até já estar inscrita no código 
genético da comunicação contem
porânea. Está lá, ao menos, nas abre
viações de relatórios de trabalho, 
nos anúncios publicitários mais la
cônicos, nas exigências de redações 
para vestibulares, nas versões sim
plificadas de obras literárias de fôle
go, nos resumos de fatos da semana, 
nas notas informativas da internet, 
nas colunas de fácil digestão. 

Para especialistas, no entanto, a 
fórmula "menos é mais" nem sempre 
é válida em qualquer circunstância 
quando o assunto é redigir um texto 
de qualidade. A concisão depende 
do contexto, não deve ser vista co
mo cláusula pétrea da escrita. 

- A concisão não pode ser vis
ta como algo absoluto, deve ser 

relativizada - afirma Maria Hele
na de Moura Neves, professora de 
letras do Mackenzie e da Univer
sidade Estadual Paulista (Unesp), 
em Araraquara. 

A elefantíase da concisão faria 
perder de vista a eficácia da página 
em nome de habilidades aparentes 
do escritor. Não é problema novo. 
Em 1957, o argentino Jorge Luis 
Borges (1899-1986) batizou o fe
nômeno de "superstição de estilo" 
no livro Discussão (Bertrand Bra
sil, 1994: 15). A expressão traduz a 
crença de que toda concisão é sem
pre virtude, mas toma por conciso 
"quem se demora em dez frases bre
ves e não quem maneje uma frase 
longa", escreve Borges. 

Imposição 
Segundo Maria Helena, lições de 

retórica como clareza, propriedade 
e concisão costumam ser mal com
preendidas nos dias de hoje, pois são 
impostas sem a consideração de cer
tas variáveis, como o público leitor a 
quem se dirige o texto, o veículo ou 
suporte em que é escrito, a finalidade e 
o momento em que ele é redigido. 

- "Concisão" é um substantivo 
abstrato que, sozinho, pode signifi
car muitas coisas - diz a professora. 

Para ela, é imperdoável o fato de 
o leitor sentir falta de informações 
relevantes ao ler um texto, seja de 
qual gênero for. 

O contrário de concisão não 
é, portanto, ser prolixo, exagera
do, verborrágico, difícil de enten
der. Prolixidade, claro, também é 
uma forma de elefantíase expressi
va. Mas o antônimo da concisão é 
outro. É a insignificância. 

Em qualquer informe que emiti
mos, um comunicado sobre um de
sastre, por exemplo, pode ser muito 
breve quando ainda não se tem mais 
detalhes sobre o fato. Mas o espaço 
para textos longos - com detalhes -
deveria ser condicionado ao desejo 
natural de um leitor ter acesso a in
formações ampliadas. Por isso, ou
tra distinção a ser feita é que con
cisão não significa necessariamente 
escrever pouco. 

Ser conciso significa evitar a re
petição de ideias e palavras, e cortar 
informações desnecessárias num da
do contexto. Não é preciso escrever 
pouco para atingir este objetivo. 

- Concisão não significa texto 
curto, ainda que seja um recurso pa
ra se conseguir reduzir a extensão de 
um texto - afirma Carlos Minchillo, 
professor de português e doutorando 
em literatura brasileira na USP. 

Segundo Minchillo, que já deu 
aulas sobre esse tema a jornalistas 
da Folha de S.Paulo, muitos leito
res estão acostumados a textos cur
tos em algumas esferas, como a do 
jornalismo e da publicidade, e ten
dem a preferir textos desse feitio em 



outras áreas. No entanto, em exces-
so, tal prática diminui a dimensão 
expressiva de um texto. 

- Eliminando certas expressões 
e jogos verbais que parecem dispen
sáveis do ponto de vista informati
vo, pode-se perder muito do sabor 
do texto - diz Minchillo. 

O risco de condensar frases e 
cortar dados, sem critério outro 
que encurtar um texto a fórceps, é 
criar pontos cegos no texto em vez 
de obter maior facilidade no enten
dimento. Por isso, Minchillo defen
de que é preciso revisar o material 
já escrito para, se for o caso, até 
devolver o que foi retirado, desde 
que se evite tornar o texto muito 
esquemático ou sem graça, devido 
à falta de contexto. 

- Ás vezes é preciso reincor
porar o que foi alterado - afirma 
o professor. 

No caso da literatura, a concisão 
é um recurso de estilo potente, mas 

nunca obrigatório. Com experiên
cia de quem compõe minicontos de 
140 caracteres no Twitter, o escritor 
Marcelino Freire explica que é pre
ciso procurar as palavras como um 
garimpeiro procura seu ouro, mas is
so não significa que o texto deva ser, 
por consequência, curto. 

- A questão é a expressão do tex
to e não seu tamanho - diz. 

Freire explica que uma obra ex
tensa como Em Busca do Tempo 
Perdido, de Marcel Proust - que tem 
sete volumes -, não apresentam ex
cessos porque seu autor leu e releu 
até encontrar as palavras exatas. 

Em alguns casos, o texto literá
rio pode ser propositalmente repe
titivo, gerando um efeito poético, 
segundo Maria Sílvia Cintra Mar
tins, professora do Departamento 
de Letras da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). Muitas 
letras de música, por sua vez, dei
xam de respeitar a norma de con
cisão tendo em vista um objetivo 
poético. Para Maria Sílvia, a escri-



em produções literárias mas compromete a 
eficácia de um texto argumentativo. 

Para contornar esse tipo de dificuldade 
muitos apelam a "recursos de preenchi
mento", cuja função é suprir o vazio de 
ideias; afinal, quem não tem o que dizer 
procura disfarçar isso da melhor (ou pior) 
maneira possível.Tais recursos inflacionam 
a forma e são um atentado à concisão. 

Um dos meios de preencher linhas é 
lançar mão de definições equívocas. Definir 
é sempre um perigo; ao tentar conceituar 

ta concisa de Graciliano Ramos, 
por exemplo, deve ser encarada co
mo um estilo e não como o único 
estilo possível. 

Internet 

Para o escritor Rodrigo Petro-
nio, a concisão na literatura bra
sileira é herança dos modernistas 
de 1922, que enxugaram os tex
tos, inspirados pela ideia da ra
pidez de máquinas, automóveis e 
cortes cinematográficos, em rea
ção ao parnasianismo do século 
19, que tinha uma escrita mais re
buscada e descritiva. 

- Desde então, houve valoriza
ção da concisão, que não pode ser 
vista sempre como elemento positi
vo. Depende da visão de mundo que 
o autor quer passar - diz Petronio. 

No jornalismo impresso, as re
portagens e os artigos de maior fô
lego ainda encontram espaço em 
cadernos especiais e suplementos, 
que aprofundam temas tratados com 
maior objetividade no noticiário da 

pessoas, fenômenos, estados de alma, 
corre-se o risco de pecar por imprecisão. 
Ou por presunção. Se o objeto definido 
não se enquadra no juízo que se faz dele, 
evidencia-se logo o despropósito. 

Além das definições equívocas, outra 
forma bastante recorrente de encher papel 
é o uso de lugares-comuns. A farta presen
ça deles nas redações preocupa. Dizer o 
que todo o mundo diz, e às vezes com as 
mesmas palavras, constitui um dos maiores 
problemas da produção textual dos alunos. 
0 lugar-comum indica padronização do 
raciocínio e falta de visão crítica. Dá aos 
textos um aspecto indiferenciado e os 
torna previsíveis, sugerindo que foram 
escritos por um só autor. Segundo Alcir 
Pécora, ele é "na verdade, um lugar de 

semana. Alguns desses cadernos e 
revistas culturais (Piauí, Caros Ami
gos, Rascunho, etc.) fazem a peda
gogia do espaço longo, na contra
mão dos comentários de blogs e in
formes de portais na web. 

- No dia a dia, as publicações 
impressas têm de ser mais objeti
vas porque competem com a agi
lidade da informação on-line, mas 
é possível aprofundar discussões 
em outros momentos - diz Mar
celino Freire. 

A própria internet tornou-se, 
paradoxalmente, o espaço para o 
texto longo. Nada impede que um 
breve sumário sobre um assunto dê 
acesso, num clique, a um caudaloso 
texto escrito com as palavras neces
sárias, não mais do que as necessá
rias. Que texto longo não é sinôni
mo de verborragia. Nem concisão 
tem resultado confiável em qual
quer circunstância. 

Afinal, em certos casos, o lei
tor pode querer mais, e não menos. 
(Colaborou Luiz Costa Pereira Jr.) 

ninguém, uma cidade fantasma". Os 
lugares-comuns aparecem como ideias 
repetidas ou expressões cristalizadas. É 
preciso ler muito e consultar dicionários 
para escapar desses chavões. 

Há muitas formas de exercitar a conci
são. Uma delas é recolher de jornais, revis
tas ou das próprias redações trechos em 
que ocorre excesso de palavras e tentar 
enxugá-los o máximo possível. O hábito 
de fazer isso leva a pensar duas vezes 
antes de escrever o que vem à cabeça. 

Text Box
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