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Palavras e Ideias
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Há  alguns  anos,  o  Dr.  Johnson  O'Connor,  do  Laboratório  de  Engenharia 
Humana, de Boston, e do Instituto de Tecnologia, e Hoboken, Nova Jersey, submeteu a 
um  teste  de  vocabu1ário  cem  alunos  de  um  curso  de  formação  de  dirigentes  de 
empresas industriais, os executivos. Cinco anos mais tarde, verificou que os 10% que 
haviam revelado maior conhecimento ocupavam cargos de direção, ao passo que dos 
25% mais fracos nenhum alcançara igual posição. 

Isso  não  prova,  entretanto,  que,  para  vencer  na  vida,  basta  ter  um  bom 
vocabulário; outras qualidades se fazem, evidentemente, necessárias. Mas parece não 
restar dúvida de que, dispondo de palavras suficientes e adequadas à expressão do 
pensamento  de  maneira  clara,  fiel  e  precisa,  estamos  em  melhores  condições  de 
assimilar conceitos, de refletir, de escolher, de julgar do que outros cujo acervo léxico 
seja insuficiente ou medíocre para a tarefa vital da comunicação.

Pensamento e expressão são interdependentes, tanto é certo que as palavras 
são o revestimento  das idéias  e que,  sem elas,  é  praticamente  impossível  pensar. 
Como pensar que amanhã ou para o trabalho às 8 horas, se não prefiguro mentalmente 
essa atividade por meio dessas ou de outras palavras equivalentes? Não se pensa in 
vacuo. A própria clareza das ideias (se é que as temos sem palavras) está intimamente 
relacionada com a clareza e a precisão das expressões que as traduzem. As próprias 
impressões colhidas em contato com o mundo físico, por meio da experiência sensível, 
são tanto mais vivas quanto mais capazes de serem traduzidas em palavras  - e, sem 
impressões vivas,  não haverá expressão eficaz.  E um círculo vicioso.  Sem dúvida, 
nossos  hábitos  lingüísticos  afetam  e  são  igualmente  afetados  pelo  nosso 
comportamento,  pelos  nossos  hábitos  físicos  e  mentais  normais,  31  tais  como  a 
observação, a percepção, os sentimentos, a emoção, a imaginação. De forma que um 
vocabulário  escasso  e  inadequado,  incapaz  de  veicular  impressões  e  concepções, 
mina o próprio desenvolvimento mental, tolhe a imaginação e o poder criador, limitando 
a  capacidade  de  observar,  de  compreender  e  até  mesmo  de  sentir.  Não  se  diz 
nenhuma novidade  ao  afirmar  que  as  palavras,  ao  mesmo tempo que  veiculam o 
pensamento, condicionam-lhe a formação. Há século e meio, Herder já proclamava que 
um povo não podia ter uma ideia sem que para ela possuísse uma palavra.

Portanto,  quanto mais variado e ativo é o vocabulário  disponível,  tanto mais 
claro, tanto mais profundo e acurado é o processo mental da reflexão. Reciprocamente, 
quanto mais escasso e impreciso, tanto mais dependentes estamos do grunhido, do 
grito ou do gesto, formas rudimentares de comunicação capazes de traduzir apenas 
expansões instintivas dos primitivos, dos infantes e... dos irracionais.

Othon Moacir Garcia. Comunicação em prosa moderna. 8ºed. 
Rio de Janeiro FGV, 1980, p. 155-6 (com adaptações)

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir.

01. O primeiro verbo do texto poderia ser substituído pelo A,  simplesmente sem alteração de 
sentido.



02. Na passagem “Cinco anos mais  tarde,  verificou que os  10% que haviam revelado maior 
conhecimento  ocupavam  cargos  de  direção,  ao  passo  que  dos  25%  mais  fracos  nenhum 
alcançara igual posição.”,  os dois primeiros conectores recebem a mesma classificação.

03. O título do texto está relacionado predominantemente ao penúltimo parágrafo do texto, em 
que é defendida a hipótese de que palavras e idéias são a base do processo mental de todos os 
seres vivos.

04. Segundo o autor do texto, as palavras são essenciais não só à expressão das ideias como 
também à configuração do pensamento humano.

05. Segundo o autor do texto, a pesquisa por ele citada, no primeiro parágrafo, não é suficiente 
para sustentar a tese de que as pessoas que manifestam melhor desempenho lingüístico são 
mais bem sucedidas do que aquelas com baixo desempenho nessa competência.

06. O tema do texto, a relação entre pensamento e expressão verbal, está apresentado, de início, 
sob a forma de uma descrição, a que se segue uma narração.

07. Há, entre as informações do primeiro parágrafo e as ideias desenvolvidas no segundo, relação 
de adversidade; representada pela palavra "entretanto" (l. 7).

08. De  acordo  com  o  texto,  pensamento  e  expressão  são  interdependentes,  porquanto  as 
impressões  do  mundo  são  tanto  mais  vivas  quanto  mais  capazes  de  serem  traduzidas  em 
palavras.

09. Para o autor do texto, a clareza, a profundidade e a acuidade do processo humano de reflexão 
relacionam-se à variedade e à precisão do vocabulário ativo dos indivíduos.

Com referência ao emprego das palavras no texto e aos princípios de sintaxe oracional, julgue o 
item abaixo referente à frase “Não se pensa in vacuo.” (l. 16-17)

10.  Essa frase classifica-se como um período simples, uma vez que possui uma única oração 
denominada absoluta.

GABARITO

01. E
Comentários: Há indica tempo passado, por isso a substituição seria inadequada.

02. E
Comentários: O primeiro “que” é uma conjunção integrante e o segundo é um pronome relativo.

03. E
Comentários: O título Palavras e Idéias está associado a toda temática do texto. Sua interligação 
é fundamental para a melhor compreensão do mundo e desempenho diante dos fatos da vida.

04. C
Comentários: A afirmativa pode ser comprovada em toda estrutura textual.



05. C
Comentários:  Não é suficiente e a explicação está no início do segundo parágrafo “Isso não 
prova  que  para  vencer  na  vida  basta  um  bom  vocabulário;  outras  qualidades  se  fazem 
necessárias”.

06. E
Comentários: O tema é todo apresentado como argumentação, a exceção do primeiro parágrafo 
que tem aspectos narrativos.

07. C
Comentários: Entretanto é uma conjunção coordenativa de valor adversativo (de oposição)

08. E
Comentários: Sem impressões vivas não haverá expressões eficazes.

09. C
Comentários: No último parágrafo do texto a afirmativa pode ser comprovada.

10. C
Comentários:  Período simples ou oração absoluta porque é estruturada em torno de um único 
verbo.


