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Apresentação

A disciplina de Argumentação e Retórica é composta de oito aulas e visa à
apresentação da estrutura do texto argumentativo, do conceito de tese e dos
tipos de argumento. A relação entre argumentação e retórica objetiva explicitar a
dierença entre a simples demonstração de um ponto de vista sobre determinado
assunto e o convencimento, a persuasão. A partir dessa oposição, os temas de-
senvolvidos nesta disciplina buscam desenvolver no aluno sua capacidade para a
análise de textos de opinião e de textos que apresentem linguagem persuasiva,
de modo a tornar evidente a dependência entre intenção, linguagem e público-
-alvo na atividade retórica. De modo a atender a esses pressupostos, os conteú-
dos oram organizados conorme abaixo.

�Capítulo 1 – Argumentação: um exercício de lógica

�Capítulo 2 – Relatores, elementos retóricos e construção do sentido

�Capítulo 3 – Ordem dos argumentos e tipos de reorço argumentativo

�Capítulo 4 – Tipos de argumento I

�Capítulo 5 – Tipos de argumento II

�Capítulo 6 – Tipos de argumentação, retórica e unções da linguagem

�Capítulo 7 – Da argumentação à retórica: a importância do perl do público

�Capítulo 8 – Argumentação, retórica e análise de textos





Argumentação é o exercício de ormulação de ideias que se relaciona

ao raciocínio, na produção textual e na ala. Como nenhuma argumenta-

ção pode ser eita de improviso, sob pena de ser rágil e inconsistente, é

necessário planejar. Depois de razoavelmente esboçado, o pensamento,

quando registrado (primeiro em tópicos, e, depois, em orma de texto),

ganha consistência. Além disso, é a escrita que garante a possibilidade

das diversas leituras, que podem denunciar se há argumentos racos,

contraditórios etc., mostrando a necessidade de reescrita de alguns

pontos do texto. Como se vê, existe uma ordem a ser seguida em uma

argumentação:

Argumentação escrita = Raciocínio + Produção textual

Argumentação oral = Raciocínio + Produção textual + Fala

Essa sequência, por sua vez, obedece a uma nova ordem, interna, ine-

rente ao raciocínio e que deve ser reetida no texto e na ala. Trata-se da

hierarquia que existe entre tese e argumentos. A tese surge primeiro e

gera a necessidade da enumeração de argumentos que a sustentem.

Na estrutura de uma dissertação clássica, recomenda-se que, depois de

apresentada a tese, elencados e brevemente desenvolvidos os argumen-

tos, seja eita a conclusão. Nesse momento, a tese deve ser retomada, de

modo a demonstrar ao público que há associação entre a ideia deendida

e os atos que oram usados para comprová-la. O echamento desse tipo

de texto é conhecido como síntese, justamente pela retomada da tese,

combinada à repetição do argumento mais contundente. De modo es-

quemático, a estrutura da argumentação pode ser assim representada:

Introdução (apresentação do tema a ser debatido e da tese).�

Desenvolvimento (lista de argumentos que devem ser brevemente�

comentados).

Conclusão (retomada da tese e do argumento principal).�
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Argumentação: um exercício de lógica

Em geral, a tese aparece quando ouvimos uma notícia, participamos de uma

conversa, lemos o jornal, ou seja, quando participamos de atividades normais do

dia a dia. O objetivo da tese é contrariar ou reorçar uma ideia. É a partir da tese

que reunimos argumentos para consolidar uma posição.

Assumindo uma posição, passamos a deender um ponto de vista. Isso sig-

nica que, tanto na escrita como na ala argumentativa, selecionamos inorma-

ções que consideramos relevantes para expressar e sustentar uma opinião, que

pode ser estruturada de maneira negativa ou armativa. A única exigência é que

ela seja categórica. Vejamos dois exemplos:

1. Maus hábitos alimentares são nocivos à saúde. (Forma armativa)

2. Alimentos muito gordurosos não azem bem à saúde. (Forma negativa)

As opiniões acima, por serem o ponto de partida do exercício argumentativo,

podem ser chamadas de teses. Para comprovar uma ou outra, é necessário reunir

bons argumentos.

Retórica
Desde a Antiguidade clássica, a retórica oi undamental na comunicação,

por ter ornecido uma análise cuidadosa e aproundada sobre as nuances que,

na escrita e na ala, podem intererir decisivamente no sentido das inormações

transmitidas.

A retórica antiga teve origem na Sicília, no século V a.C., a partir das contribuições

de Córax e Tísias, que se dedicaram ao estudo do uso da língua na ala. Inicialmente

considerada como técnica da persuasão ou do convencimento, a retórica é elevada

ao status de ciência por Aristóteles (384-322 a.C.). Entretanto, entre os séculos XVI e

XIX, a retórica passa por um período de decadência, pelo ato de o racionalismo pri-

vilegiar a demonstração pura e simples. Assim, “com o desaparecimento da retórica,

são a estilística, a análise do discurso e a linguística que herdam [...] as problemáticas

que tinham constituído o objeto daquela disciplina” (SERRA, 2012, p. 5).

Em 1958, a retórica ressurgiu por meio da publicação de Traité de

l’argumentation: la nouvelle rhétorique, de Chaim Perelman (1912-1984). Nesse

livro, “as raízes são claramente armadas e remontam aos gregos, particular-

mente a Aristóteles” (CUNHA, 2012, p. 1). O autor não abandona a questão da

demonstração, mas arma que o público determina a argumentação e, como
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existem pers de públicos distintos, é pela retórica que se deve pensar em es-

tratégias e em modos de inormar e argumentar determinado assunto. Graças a

essa retomada da retórica aristotélica no século XX, Perelman passou a ser co-

nhecido como o undador da “nova retórica”.

Depois desse breve histórico, é importante azer uma comparação entre a

retórica e a argumentação para entender em que aspectos elas se relacionam.

Além da organização lógica, a retórica conere outros aspectos undamentais

à escrita ou à ala argumentativa. Aliás, argumentação e retórica se relacionam

porque a retórica dá relevância ao poder persuasivo da linguagem, de modo a

ampliar os eeitos dos argumentos.

É claro que a retórica concorda com o ato de que uma ideia, para que seja mi-

nimamente considerada pelo público, deve ter lógica e azer sentido. Mas existe

uma distinção importante entre argumentação e retórica. Uma boa argumen-

tação ganha destaque por meio da razão, ao listar comprovações, ou seja, atos

que conrmam e validam a tese. Já a retórica vai além disso e também utiliza

a emoção. O intuito da retórica é convencer e, para tanto, a mera exposição de

atos é insuciente. O que importa é o modo como os argumentos são apresen-

tados e articulados, no texto ou na ala.

Sendo assim, à retórica não basta escolher os melhores argumentos e apre-

sentá-los de modo ordenado. É undamental pensar sobre o impacto que cada

ato irá provocar no público-alvo. Por essa razão, conhecer o leitor ou o ouvinte é

de suma importância. O perl do público pode ornecer detalhes preciosos sobre

o modo de explorar determinados argumentos. Há casos em que as característi-

cas do público exigem a revisão da lista dos argumentos, para eliminação de um

deles, e inclusão de outros.

Outra dierença importante entre argumentação e retórica diz respeito à ala.

Na retórica, é recomendável que o discurso seja lido ou pronunciado – anal, a

ala dispõe de inúmeros recursos importantes para o convencimento de uma

plateia, como os gestos, a expressão acial, a entonação, as pausas e até mesmo

o ritmo da ala.

Os gestos e as expressões aciais podem reorçar ou contrariar o que está

sendo dito, tornando uma inormação pouco ou muito importante. A entonação

pode motivar sentimentos sobre determinado ato, pois uma armação não tem

o mesmo eeito de uma exclamação. O ritmo da ala serve para direcionar a aten-

ção do público, de modo que as pausas geralmente ocorrem para dar destaque

a algum argumento.
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Relacionando texto e ala, verica-se que a pontuação é uma erramenta

muito útil para a argumentação, mas, principalmente, para a retórica. Planejar o

modo como as inormações serão passadas exige mais que obedecer às regras

da gramática ou escrever um bom texto. Isso, somado à seleção de bons argu-

mentos, basta para a argumentação pura e simples. Entretanto, para a retórica,

interessa que a argumentação seja organizada de determinada maneira, para

alcançar determinado resultado. Sendo assim, mais que um exercício lógico, a

retórica é uma atividade estratégica.

Para compreender a dierença entre argumentação e retórica na prática, ob-

serve estes exemplos:

3. O réu oi condenado por assalto à mão armada.

4. O réu oi condenado por assalto à mão armada!

A pontuação é a responsável pela mudança de sentido na inormação dada.

Enquanto o ponto nal apenas inorma o público sobre a condenação, o ponto

de exclamação demonstra indignação e motiva o interlocutor a também se in-

dignar. Em outras palavras, a pontuação usada direciona o sentimento do leitor

em relação ao conteúdo do texto.

Outro modo de destacar o motivo da condenação é usar uma pausa, que, na

escrita, pode ser marcada pelo uso de vírgula ou reticências. Evidente que, na

ala, a pausa pode durar mais tempo e esse artiício torna o recurso mais ecaz.

Contudo, é inegável que o uso da pausa, na escrita, unciona para potencializar

o eeito da inormação junto ao público leitor. Perceba a dierença:

5. O réu oi condenado por assalto à mão armada.

6. O réu oi condenado, por assalto à mão armada.

7. O réu oi condenado... por assalto à mão armada.

Na ordem apresentada anteriormente, os exemplos vão do mais inormativo

ao mais opinativo. A interrupção causada pela vírgula e pelas reticências intere-

re na recepção do leitor, mesmo que ele não se dê conta disso, chamando mais

atenção para o motivo da condenação.
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Elementos do texto argumentativo

Tese

A tese é um posicionamento ou uma opinião acerca de um assunto. Estru-

turada de orma armativa ou negativa, deve ser clara. Isso signica dizer que

a tese não admite dúvidas. Expressões ou verbos que a relativizem acabam por

enraquecer o teor argumentativo da escrita ou da ala, já que é muito diícil

conseguir comprovar uma ideia sem segurança. Termos como talvez e  possivel-

mente, entre outros, devem ser evitados, porque demonstram insegurança do

autor em relação à tese ou a algum ato citado como argumento.

A tese, como ponto de partida da argumentação, deve ser categórica e apre-

sentar um raciocínio completo, daí a importância de se usarem verbos para ela-

borar uma tese. Observe os exemplos que seguem:

8. O computador é erramenta indispensável para a pesquisa.

9. O trânsito nas grandes cidades provoca o aumento da poluição do ar.

A partir dos exemplos dados, percebe-se a unção primordial dos verbos na

elaboração de teses. Temos ideias claras e completas, ao contrário do que ocor-

reria se tivéssemos como tese, no lugar da rase 8, apenas “Computador e pes-

quisa”. É possível armar várias coisas sobre computador e pesquisa. Aliás, até

mesmo teses negativas podem ser ormuladas pela associação desses termos.

Há pessoas, por exemplo, que deendem ideias totalmente diversas da tese or-

mulada na rase 8, pois armam que o computador acilita demais a pesquisa, a

ponto de oerecer tudo pronto, desmotivando a busca por outros textos, outras

ontes, e até mesmo desmotivando a leitura.

Do mesmo modo, se tivéssemos no lugar da rase 9 apenas “O problema do

trânsito nas grandes cidades”, o resultado seria uma ideia vaga, incompleta, porque

esse exemplo seleciona um tema, mas não explicita uma posição categórica sobre

ele. Por esse motivo o verbo desempenha papel undamental em uma tese.

Entretanto, a unção do verbo não se restringe a acilitar a elaboração de uma

ideia completa. A clareza da tese não depende apenas da utilização de verbos.

Importa, sobretudo, a escolha do verbo, para tornar a tese um enunciado mais
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seguro e assertivo. Alguns verbos provocam maior eeito, chamado por alguns

de eeito retórico. Retomando os exemplos mencionados anteriormente, vale

tentar substituir os verbos usados e assim analisar de que modo essa alteração

interere junto ao modo como o público recebe a inormação:

10. O computador é erramenta indispensável para a pesquisa.

11. O computador tornou-se erramenta indispensável para a pesquisa.

Comparando os exemplos anteriores, é ácil vericar que o verbo usado no

exemplo 11 não é tão adequado quanto aquele usado no exemplo 10.Tornou-se

é menos enático e, de certa maneira, transere essa característica para a tese. O

resultado é o enraquecimento da ideia deendida, que se atenua pela troca do

verbo. Portanto, não há dúvida: o verbo é, empregado no exemplo 10, conere

maior segurança à inormação dada e, ao assumir, no texto ou na ala, um enun-

ciado rme, o autor também consegue transmitir segurança à plateia.

Passemos, agora, à análise de outra dierença:

12. O trânsito nas grandes cidades provoca o aumento da poluição do ar.

13. O trânsito nas grandes cidades é reexo do aumento da poluição do ar.

Como ocorreu na comparação anterior, o primeiro exemplo utiliza um verbo

mais orte e de maior eeito retórico. Observe, porém, que o exemplo 13 az uso

do é, verbo que oi recomendado no par que analisamos anteriormente. Mas

nem sempre ele será a opção mais acertada. Tudo depende do outro verbo. Na

comparação dos períodos 12 e 13, “é reexo do” está competindo com “provoca

o”. Pela prática cotidiana que temos de escrita e leitura de textos, logo percebe-

mos que o verbo provoca é mais incisivo e, por essa razão, produz mais impacto.

No exemplo 13, o é ameniza a tese. Em contrapartida, o verbo provoca, ou um de

seus sinônimos, como gera, causa ou  produz , devolve orça à ideia transmitida,

garantindo uma tese categórica e, consequentemente, mais convincente.

O trânsito nas grandes cidades / provoca / o aumento da poluição do ar.

/ gera /

/ causa /

/ produz /
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Outro aspecto de suma importância no que se reere à tese é a sua posição

no texto argumentativo: é recomendável que seja apresentada logo no início do

primeiro parágrao. Quando possível, também se deve escolher um título opi-

nativo, ou seja, que já revele a tese que será deendida no texto. Sendo assim, o

título “Como o trânsito interere na má qualidade do ar” é um exemplo apropria-

do, porque revela a opinião do autor, ao mesmo tempo em que dá dicas ao leitor

de que o texto deenderá a tese de que “o trânsito nas grandes cidades provoca

o aumento da poluição do ar”.

Por m, deve-se atentar para o ato de que o título não deve simplesmente

repetir a tese: duplica-se a ideia, mas sem usar as mesmas palavras:

Tese: O trânsito nas grandes cidades provoca o aumento da poluição do ar.

Título: Como o trânsito interere na má qualidade do ar.

Há inúmeras possibilidades de criação de um título a partir de uma tese.

Porém, deve-se observar que o tom categórico exigido na tese não é uma obri-

gatoriedade nos títulos. Inclusive, o “como” é um elemento responsável por di-

erenciar título e tese, nos exemplos acima, justamente porque ele diminui o

impacto da ideia transmitida. Outro detalhe que merece atenção é o ato de o

uso do verbo ser uma opção e não uma regra a ser seguida, em se tratando de

títulos. Seria possível ormular o seguinte título: “O trânsito e a má qualidade

do ar” – não há verbo, mas há opinião e ela está em conormidade com a tese

apresentada.

Antítese e senso comum

Em uma argumentação, desde a ormulação da tese até a escolha dos argu-

mentos, é preciso levar em conta a antítese. O termo antítese, em sua ormação,

reúne elementos que ajudam a elucidar seu signicado – anal, é composto

pelo prexo anti- (que signica “contra”) e pela palavra tese. Portanto, antítese é a

ideia que se opõe à tese deendida. Em outras palavras, antítese é uma tese que

contraria outra tese.

Mas por que razão a antítese é importante na hora de argumentar?

Porque é preciso tentar antever com quais oposições a tese que está sendo

deendida e os argumentos que a sustentam podem se deparar quando orem
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levados a público. Isso ajuda a corrigir alhas na argumentação e a tornar mais

ortes e consolidados os atos que a comprovam. Para descobrir a principal an-

títese da tese que você pretende sustentar, basta buscar conhecer qual é a opi-

nião “geral”, o senso comum, sobre o assunto: o que a maioria das pessoas pensa

a respeito do tema que você irá debater? Concorda? Discorda? Como as pessoas

costumam se reerir ao tema escolhido?

Com esse exercício simples, é ácil aprimorar a argumentação, para que ela já

apresente argumentos que possam responder a eventuais dúvidas ou ataques

daqueles que deendem opinião dierente daquela que você irá sustentar.

Vamos a um exemplo. Na hipótese de um crime de homicídio, não se pode

deender a tese de que o culpado é o dono da arma encontrada junto ao corpo

da vítima simplesmente arrolando argumentos que comprovem isso, tais como:

a comprovação de que a única impressão digital encontrada no revólver é a do

dono; e o documento de registro da arma. Essa argumentação seria relativizada

pela antítese, pois a arma poderia ter sido roubada, emprestada, perdida, sem

contar o ato de que outra pessoa pode ter eito o disparo, cuidando para não

deixar nenhuma impressão digital.

O conjunto de ideias que compõe a antítese não oi diícil de ser apreendido

no exercício que zemos anteriormente. Isso porque nós somos parte do senso

comum, que pode ser denido como a soma de opiniões aceitas e diundidas

pela sociedade, nas ruas, nas mídias e até mesmo em uma conversa inormal.

Pensamentos, modos de expressão e até mesmo o comportamento humano

relacionam-se ao senso comum. Em outras palavras, o senso comum tem o res-

paldo popular. Simplicadamente, pode-se armar que az parte desse conjunto

o que é costumeiro, usual, prática comum na sociedade.

No entanto, assim como a sociedade passa por mudanças, o senso comum

também se modica. Algumas épocas são conhecidas por determinado modo

de vida ou costume, que, em outro contexto, pode deixar de ser usual. Um exem-

plo é o papel da mulher no mercado de trabalho. Houve um tempo em que era

senso comum a mulher se casar e car em casa, cuidando da administração do

lar e do bem-estar da amília, sobretudo no que se reeria à educação dos lhos.

Hoje, porém, outro senso comum impera a esse respeito. Atualmente, o senso

comum é de que as mulheres são pereitamente capazes de dividir as obrigações

de mãe e esposa com suas unções prossionais. Esse exemplo simples compro-

va a orte relação entre o aspecto social e o senso comum, de modo que qual-

quer alteração que se estabeleça em uma sociedade repercute decisivamente,

exigindo a revisão de conceitos básicos.
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Sendo assim, para descobrir e usar a antítese na argumentação, basta que o autor

tenha um olhar um pouco apurado e atento sobre o mundo que o cerca. Implica co-

nhecer pessoas, ideologias, prestar atenção ao modo como as notícias são apresenta-

das nas mídias, perceber situações complexas e o modo como elas são julgadas etc.

Depois de cumprida essa etapa, a antítese certamente irá contribuir para que

o autor da argumentação pense de um modo mais amplo, cercando-se de cuida-

dos que acabam por redirecionar a seleção dos argumentos a serem utilizados.

Baseando-se na antítese, o recomendado, no caso citado como exemplo, é que

o autor da argumentação inclua, em sua lista de comprovações, o ato de o acu-

sado ter sido visto com a arma momentos antes do crime, ou o testemunho do

possível cúmplice, do mandante etc.

A antítese obriga o autor da tese a pensar em hipóteses novas e a buscar res-

postas para questões que ainda não tinham sido consideradas, mas que podem

azer toda a dierença no eeito de um texto argumentativo.

Argumentos
Em uma argumentação, importa mais a qualidade que a quantidade de ar-

gumentos apresentados. Além disso, vimos que é preciso considerar a antíte-

se como um modo de enriquecimento de qualquer elaboração argumentativa.

Existem teses que são um desao nesse sentido. No início, parecem impossíveis

de ser deendidas, mas, depois, transormam-se em um exercício interessante,

que obriga o autor do texto ou da ala a aproundar o conhecimento sobre o

assunto ou o objeto em questão.

Como exemplo, vamos imaginar que devemos sustentar a tese de que alguém

querendo uma boa mochila deve comprar uma mochila cara. Baseando-se no

senso comum, não é diícil adivinhar qual seria antítese: “Há mochilas razoavel-

mente boas no mercado e por menos da metade do preço daquelas vendidas

em lojas de grie.” Isso é certo. Mas, então, como deender a compra de uma

mochila cara? É preciso pensar nas qualidades que justicam o alto custo do

produto. A partir daí é que deve surgir a lista de argumentos, que inclui maior

durabilidade, renome da marca, design, exclusividade etc.

O que se ez, no exercício anterior, oi investir na busca de qualidades que supe-

rassem o deeito ou o problema apontado pela antítese (o preço demasiadamente

alto). Como resultado, oi possível minimizar o deeito e valorizar outras qualidades

do produto, sendo que cada um desses atributos oi usado como um argumento

para deender a ideia de que bom mesmo é comprar uma mochila cara.
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Texto complementar
Leia o texto a seguir, em que o autor discute a importância da retórica. Embora

a análise aborde a discussão política, vale lembrar que o valor da retórica é perti-

nente em qualquer tipo de debate que tenha a persuasão como meta.

A retórica como metodologia

crítica da discussão política
(SOUZA, 2012)

Poucas situações aproximarão tanto a retórica da vida como aquelas em

que o que está em jogo é a discussão ou o debate político. Porque é nelas

que se espelham as legítimas expectativas de um uturo melhor para cada

um e para a comunidade em geral. Assumindo embora o risco de simplicar

em demasia, talvez possamos dizer que, ao nível da chamada classe política

e no que estritamente respeita à discutibilidade, as coisas continuam a pas-

sar-se muito nesta base: quem detém o poder, debate para o exercer; quem

não o tem, discute para o conquistar. [...]

Persuasão e mobilização, diríamos nós, para um anuir ou rejeitar das mais

diversas políticas, medidas ou propostas, incidam elas sobre a chamada de-

mocracia/valor, ligada ao básico reconhecimento da igualdade do indivíduo

perante a lei, ou sobre a democracia/exercício onde a atenção, como se sabe,

recai undamentalmente na escolha dos representantes e na apreciação dos

seus objetivos ou programas de ação.

Evidentemente que basta lançar um breve olhar ao uso corrente da retó-

rica na discussão política para nos darmos conta do requente desvirtuar ou

pelo menos, do maniesto desaproveitamento das suas potencialidades para

gerar agregadores consensos. E isso acontece não só nas conversas do dia

a dia, protagonizadas por cidadãos eventualmente menos preparados, que

tendem a avaliar a qualidade de uma proposta exclusivamente em unção da

cor partidária dos seus subscritores – como se de uma vulgar disputa clubis-

ta se tratasse – mas, igualmente, entre os próprios governantes quando não

olham a meios para azerem passar a sua mensagem e, talvez mais acentu-



Argumentação: um exercício de lógica

21

adamente ainda, também entre aqueles que ace à sua regular participação

em tudo o que são entrevistas, mesas-redondas e análises ou comentários

nas principais cadeias de rádio, televisão e imprensa, aos nossos olhos orço-

samente surgem como verdadeiros especialistas da discussão política.

E é vê-los a deenderem até à exaustão o seu ponto de vista, ao mesmo

tempo que ignoram ostensivamente as propostas dos seus interlocutores,

tal como se elas não pudessem conter um único aspecto ou uma única

medida aceitável. Haverá, pois, outras razões – que não a ignorância ou im-

preparação técnica e cultural – para explicar a quase sistemática obstrução

com que, regra geral, uns e outros se mimoseiam, num vale-tudo que vai da

discordância cega e não undamentada até às mais requintadas manobras

(discursivas ou não) para silenciar o outro. Resta saber se essas razões serão

ainda eticamente suportáveis e tudo parece levar a crer que não o serão.

[...] a polêmica é, por natureza, uma prática discursiva que se inscreve na ca-

tegoria do diálogo (em sentido lato), cujo modo, signicado e importância

sempre dependem de uma prévia avaliação do humano, ou seja, dos sujeitos

que a protagonizam.

É, por isso, oportuno trazer aqui o testemunho de Marcelo Dascal, episte-

mólogo na Faculdade de Humanidades da Universidade de Tel-Aviv, que em

 A Ciência Tal Qual se Faz – obra publicada sob os auspícios do Ministério da

Ciência e Tecnologia e coordenada por Fernando Gil – nos expõe os princi-

pais traços do que se pode designar por “tipologia geral das polêmicas”. Se-

gundo esse autor, há que distinguir entre três grandes tipos de polêmicas: a

discussão, a disputa e a controvérsia. Cada um desses tipos tem o seu próprio

objetivo e um instrumento particular para o atingir.

Assim, a discussão tem como objetivo determinar a verdade e para esse

eeito serve-se da  prova. É aquele tipo de polêmica onde os adversários já

repartem os pressupostos, métodos e objetivos que lhes permitem resolver

a situação. Exemplo: dois matemáticos podem ter dierenças de opinião a

respeito da demonstração de um teorema. Mas se um deles mostra que o

outro cometeu um erro na sua demonstração a questão ca decidida.

Já na disputa, o objetivo é apenas o de vencer . Aqui já não se decide por

convenção racional, quando muito será por uma intervenção externa: um
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sorteio, um mediador ou o tribunal. Cada um dos disputantes aceita a de-

cisão imposta mas isso em nada altera a sua convicção sobre quem tem de

ato razão. O instrumento utilizado é o chamado estratagema, com o que se

procura azer calar o adversário e levar assim o auditório a pensar que ele oi

derrotado. Pode até ter uma aparência de inerência lógica mas não respeita,

de ato, as leis da lógica.

Finalmente, entre esses dois extremos existe a controvérsia. O seu objeti-

vo éconvencer e o instrumento de que se serve é oargumento. Naturalmente

que é esse tipo de polêmica – a controvérsia – que coincide com a retórica

crítica que aqui deendemos, pois se a quisermos denir por comparação

com os dois tipos de polêmica anteriores, dir-se-á da controvérsia (como da

retórica ou argumentação) que nem é decidível como a discussão nem é in-

decidível como a disputa.

Falta apenas lembrar que Marcelo Dascal elaborou essa tipologia com

base naquilo que observou não na esera político-partidár ia, nem nas apaixo-

nadas discussões promovidas pelos “media”, mas sim, no interior da própria

prática cientíca. A sua classicação, com eeito, visa tão somente distinguir

os três grandes tipos de polêmicas cientícas que atravessam a história das

ciências e que continuam a marcar uma ativa presença na ciência contem-

porânea, tal qual ela se az.

Se pudermos, então, concluir que, apesar de tudo isso, oi possível à ciên-

cia progredir como progrediu, talvez esteja ainda por avaliar como a retórica

é tão decisiva e mesmo vital no plano da discussão política. Nomeadamente,

quando promove a competência crítica e argumentativa indispensável à re-

alização do próprio ideal democrático.

Dica de estudo
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão.� Ofcina de Texto. 3. ed. Petró-

polis: Vozes, 2010.

Nesta obra, especicamente no capítulo “Texto de opinião”, os autores abor-

dam de modo claro e breve os elementos necessários à boa argumentação.
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Atividades
1. Identique a tese do texto a seguir.

A estabilidade econômica e a melhoria na distribuição de renda con-

tribuíram para o desenvolvimento das regiões urbanas, e como conse-

quência, do aumento da rota nacional. Uma crise em 2008-2009 oi mini-

mizada pelo governo com a redução de IPI para os automóveis. Resultado:

mil novos licenciamentos por dia apenas na cidade de São Paulo. A metró-

pole, que já sore com uma rota de cerca de seis milhões de automóveis,

caminha para um colapso em suas ruas e avenidas. (BOSSE, 2012)

2. Escolha ao menos dois bons argumentos para sustentar a tese que você

identicou no texto da questão anterior.
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3. Analise os textos a seguir, sobre o lme em que Meryl Streep az o papel de

Margareth Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, e explique a tese e os

argumentos apresentados em cada um deles.

Texto 1

Começa com a letra M, mas a gente não sabe se o nome dessa pessoa

que estamos vendo na tela é Meryl ou Margareth. A atriz Meryl Streep

no papel da ex-primeira-ministra Margareth Thatcher é uma daquelas

atuações tão pereitas que azem a gente conundir o cinema com a vida

real.

O lme, que ainda não estreou no Brasil, relembra o tempo em que a

Grã-Bretanha oi governada pela Dama de Ferro. Thatcher ganhou esse

apelido quando esteve no poder entre 1979 e 1990 e não é diícil enten-

der por quê.

Sobreviveu a uma tentativa de assassinato, oi durona com os sindica-

tos, adversária eroz do comunismo no mundo e do machismo dentro do

próprio partido. Contrariando conselhos, declarou guerra à Argentina e

comandou a vitória britânica no conito das Malvinas. (GLOBO, 2012)

Texto 2

Leio no jornal português Sol , a Carla Hilário Quevedo a nos inormar

que Meryl Streep, que interpreta Margaret Thatcher em lme a ser lança-

do, armou em entrevista que “todos os ossos eministas no seu corpo

vibraram por estar certa de que Thatcher se azia respeitar num mundo

hostil e essencialmente masculino”. Ossos eministas é uma imagem que

não consigo alcançar, e eminismo não me parece uma atribuição ade-

quada à senhora.

Para já, os redatores do Godather Politics me dizem que o lme alha,

como de costume, em mostrar a orça, inteligência, wit  e a é de Mrs.

Thatcher [...]. (GARSCHAGEN, 2012)
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Gabarito
1. Neste exercício, o importante é sempre associar a acilidade na compra de

carros ou a situação econômica avorável com o crescimento desordenado

da rota de veículos. A partir dessa relação, a tese pode ser elaborada de vá-

rias ormas, conorme demonstram os exemplos que seguem: a redução de

IPI para os automóveis gerou problemas de trânsito. / Medidas para contro-

lar a crise causaram reexos negativos no trânsito. / Estabilidade nanceira

ajuda a provocar caos no trânsito.

2. Os argumentos selecionados irão variar, mas como exemplos podem ser ci-

tados atos como: porcentagem do aumento da rota de carros de 2008-2009

até os dias atuais; estimativa do número de carros por habitante no Brasil

ou em determinada cidade brasileira; porcentagem de crescimento nas ven-

das das principais marcas de automóveis de 2008-2009 para cá; aumento no

tempo médio gasto pelos motoristas para azer determinado trajeto, consi-

derando os anos de 2008-2009 e a época atual etc.

3. O texto 1 é avorável ao lme e à atuação de Meryl Streep. O retrato de Mar-

gareth Thatcher é considerado pereito, assim como o autor do texto tam-

bém considera que o personagem do lme az jus à dureza e à rigidez do

personagem da vida real. Já o texto 2 apresenta uma tese desavorável ao l-

me. O autor do texto cita como principal argumento uma ala da atriz sobre o

eminismo de Margareth Thatcher, para, em seguida, dizer que esse atributo

não se aplica à política retratada na história. Além disso, o autor também cita

outras ontes que consideram insuciente o retrato que o lme apresenta da

Dama de Ferro.
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A construção do sentido e o convencimento do leitor, em um exercício

que envolve argumentação e retórica, dependem essencialmente do uso

de relatores e de elementos retóricos, termos ou expressões responsáveis,

respectivamente, pela clareza e pelo reorço das inormações transmiti-

das. São detalhes que aprimoram o texto no que diz respeito à ecácia

da tese e dos argumentos apresentados e, como o texto é o que estabe-

lece comunicação entre autor e leitor, eles asseguram que o leitor adote o

mesmo posicionamento deendido pelo autor do texto. Além disso, tanto

os relatores como os elementos retóricos demonstram que há múltiplas

maneiras de escrever ou dizer algo e analisando algumas delas aprende-

remos a usar melhor o texto para atingir nossos objetivos e o público que

nos interessa.

Relatores
Na argumentação, para azer um texto lógico e com ideias bem enca-

deadas, é importante lançar mão dos relatores, que são palavras responsá-

veis por unir palavras e períodos dentro do texto. Na retórica, os relatores

adquirem ainda outra unção: não só relacionam ideias e transormam o

texto em um conjunto coeso como também estabelecem as relações que

o autor deseja que o leitor apreenda.

Com esse recurso, o autor consegue assegurar que o leitor obedeça a

um esquema de raciocínio predeterminado. Esse processo, por sua vez,

acilita o convencimento, nalidade primordial do exercício retórico.

Para entender em que contribui incluir no texto relações já estabelecidas,

vejamos alguns exemplos, todos relacionados ao mesmo par de palavras.

Palavras-chave→ reunião – atraso

Relação 1→ Por causa da reunião, deveria evitar atraso.

Relação 2→O atraso oi um modo de tentar evitar a reunião.

Relação 3→ Mesmo com a reunião marcada, o atraso oi inevitável.

Relatores, elementos retóricos e

construção do sentido

29
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Com base na análise das relações estabelecidas, a partir das palavras reunião

e atraso, percebe-se que os relatores usados podem apenas inormar uma ata-

lidade ou um imprevisto, como exemplicado na relação 3; ou emitir juízos de

valor, como demonstraram as relações 1 (que destacou a responsabilidade do

sujeito) e 2 (que apresentou um sujeito irresponsável). Essa breve análise com-

prova que a escolha dos relatores e a ormulação de relações, no texto, ajudam

na construção do sentido. Nos exemplos dados, o sentido atribuído ao atraso

variou. Primeiro, o atraso deveria ser evitado; depois, provocado; e por m,

acabou sendo resultado de um imprevisto. Cada situação irá passar uma ideia ao

leitor e, consequentemente, irá provocar nele uma reação especíca em relação

ao sujeito.

Revelando a causa ou o agente

Na construção do sentido az dierença quando determinados atos são atri-

buídos a algo ou a alguém. Transmitindo a inormação completa, o autor não

permite que o leitor ormule hipóteses para descobrir quem ou o que causou a

situação descrita no texto. A causa ou o agente são inormados, para assegurar

que as relações sejam previamente estabelecidas. Isso signica que a tese pode

assumir a unção de deesa ou acusação, azendo com que o leitor compartilhe

o posicionamento adotado pelo autor durante todo o tempo da leitura. Vamos

à análise de um exemplo.

Fato→ prejuízo na agricultura

Por causa / da alta de chuvas, / os agricultores tiveram prejuízo.

Os agricultores tiveram prejuízo / porque / houve alta de chuvas.

relator / causa

relator / causa

Nos dois casos, oi apresentada a causa do prejuízo dos agricultores. Perceba

que há inúmeros modos de estabelecer o motivo. No primeiro exemplo oi usada

a expressão por causa de e no segundo, porque. Além disso, a ordem das partes

que compõem a inormação oi alterada, mas sem comprometer o sentido. Isso

signica que, independentemente da ordem, em ambos os exemplos a alta de

chuvas é a causa e o prejuízo dos agricultores é a consequência.
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Nos exemplos dados, a causa não provocou surpresa, ou indignação. EssesNos exemplos dados, a causa não provocou surpresa, ou indignação. Esses

sentimentos surgem quando a causa não é sentimentos surgem quando a causa não é atribuída a algo, mas a alguém. Nesseatribuída a algo, mas a alguém. Nesse

caso, há um agente, ou seja, uma pessoa que provoca determinado eeito. Vejacaso, há um agente, ou seja, uma pessoa que provoca determinado eeito. Veja

a dierença.a dierença.

FatoFato→→ prejuízo na agriculturaprejuízo na agricultura

Por causa / do descaso doPor causa / do descaso do preeito preeito, os agricultores tiveram , os agricultores tiveram prejuízo.prejuízo.
relator relator / / agenteagente

Com a mudança realizada, o exemplo abandona a simples constatação deCom a mudança realizada, o exemplo abandona a simples constatação de

um ato (a escassez de chuva) para emitir opinião a respeito de uma ação. Porum ato (a escassez de chuva) para emitir opinião a respeito de uma ação. Por

essa razão, esse exemplo, que apresenta o preeito como agente, é essa razão, esse exemplo, que apresenta o preeito como agente, é mais enáticomais enático

e persuasivo que os exemplos anteriores, que apenas inormavam que a alta e persuasivo que os exemplos anteriores, que apenas inormavam que a alta dede

chuvas gerou problemas para os chuvas gerou problemas para os agricultores.agricultores.

Entretanto, há ormas mais simples para se revelar os agentes das ações, dis-Entretanto, há ormas mais simples para se revelar os agentes das ações, dis-

pensando o uso de conjunções como relatores. Trata-se das estruturas conheci-pensando o uso de conjunções como relatores. Trata-se das estruturas conheci-

das comodas como voz ativavoz ativa ee voz passivavoz passiva, exemplicadas a seguir., exemplicadas a seguir.

FatoFato→→ construção de cinco escolas.construção de cinco escolas.

Voz ativaVoz ativa→→ AA preeitura preeitura construiu mais cinco escolas.construiu mais cinco escolas.

Voz passivaVoz passiva→→ Mais cinco escolas oram construídasMais cinco escolas oram construídas pela preeitura pela preeitura..

TTanto em um caso como no outro a preeitura é o agente da aanto em um caso como no outro a preeitura é o agente da ação de construirção de construir

mais cinco escolas. Muda a classicação sintática (sujeito agente, na voz ativa; emais cinco escolas. Muda a classicação sintática (sujeito agente, na voz ativa; e

agente da passiva, na voz passiva), mas o sentido é o mesmo: oi a preeitura aagente da passiva, na voz passiva), mas o sentido é o mesmo: oi a preeitura a

responsável pela construção das escolas. Em essência, essa é a inormação pas-responsável pela construção das escolas. Em essência, essa é a inormação pas-

sada nos exemplos dados anteriormente.sada nos exemplos dados anteriormente.

Entretanto, observe que há dierença na ordem das palavras. Aliás, comoEntretanto, observe que há dierença na ordem das palavras. Aliás, como

vimos no parágrao anterior, ela garante unções sintáticas dierentes. Sendovimos no parágrao anterior, ela garante unções sintáticas dierentes. Sendo

assim, azendo uma análise mais aproundada, é possível perceber dierenças deassim, azendo uma análise mais aproundada, é possível perceber dierenças de

sentido que não identicamos de imediato. De ato, os dois períodos revelam osentido que não identicamos de imediato. De ato, os dois períodos revelam o

agente, mas o primeiro dá destaque a esse elemento. A prova disso é que a pa-agente, mas o primeiro dá destaque a esse elemento. A prova disso é que a pa-

lavralavra  preeitura preeitura vem logo no início. O mesmo não ocorre no segundo exemplo.vem logo no início. O mesmo não ocorre no segundo exemplo.

O que aparece antes é o ato de que mais cinco escolas oram construídas. OO que aparece antes é o ato de que mais cinco escolas oram construídas. O

agente é apresentado apenas no nal.agente é apresentado apenas no nal.
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Na retórica, a ordem ganha importância e dene prioridades. Desse modo,Na retórica, a ordem ganha importância e dene prioridades. Desse modo,

embora o agente tenha sido citado nos dois períodos, no primeiro ele está emembora o agente tenha sido citado nos dois períodos, no primeiro ele está em

evidência, e no segundo aparece como inormação secundária.evidência, e no segundo aparece como inormação secundária.

Hipótese e anterioridadeHipótese e anterioridade

Os relatores de hipótese são os responsáveis por ormular uma ideia verossí-Os relatores de hipótese são os responsáveis por ormular uma ideia verossí-

mil e lógica. Mas não se trata de armar uma verdade: trata-se apenas de apon-mil e lógica. Mas não se trata de armar uma verdade: trata-se apenas de apon-

tar possibilidades que sejam convincentes e aceitas pelo itar possibilidades que sejam convincentes e aceitas pelo interlocutornterlocutor. Observe o. Observe o

exemplo.exemplo.

Se osse culpado, não teria Se osse culpado, não teria colaborado nas investigações.colaborado nas investigações.

Nesse período, a hipótese tenta negar a culpa de alguém, citando um argu-Nesse período, a hipótese tenta negar a culpa de alguém, citando um argu-

mento compatível com essa tese. Na argumentação e na retórica, construçõesmento compatível com essa tese. Na argumentação e na retórica, construções

desse tipo são muito usadas.desse tipo são muito usadas.

Entretanto, há outra unção desempenhada pela hipótese, e que também éEntretanto, há outra unção desempenhada pela hipótese, e que também é

útil na deesa de uma tese e na exploração do eeito persuasivo do texto sobre oútil na deesa de uma tese e na exploração do eeito persuasivo do texto sobre o

público: a hipótese estabelece uma relação de anterioridade ao relacionar doispúblico: a hipótese estabelece uma relação de anterioridade ao relacionar dois

atos. De certa orma, isso auxilia na ordenação dos atos, característica que or-atos. De certa orma, isso auxilia na ordenação dos atos, característica que or-

ganiza as ideias ganiza as ideias e acilita o processo de convencimento pelo raciocínio lógico.e acilita o processo de convencimento pelo raciocínio lógico.

Nos exemplos que seguem, as hipóteses indicam o ato anterior e o posterior.Nos exemplos que seguem, as hipóteses indicam o ato anterior e o posterior.

Se comprar o ingresso, / poderá ir aoSe comprar o ingresso, / poderá ir ao show show ..

Caso o candidato seja eleito, / irá investir no Caso o candidato seja eleito, / irá investir no transporte público.transporte público.

Seria detido, / se houvesse provas contra ele.Seria detido, / se houvesse provas contra ele.

Fato Fato 1 1 ou ou anterior anterior / / Fato Fato 2 2 ou ou posteriorposterior

Fato Fato 1 1 ou ou anterior anterior / / Fato Fato 2 2 ou ou posterioposteriorr

Fato Fato 2 2 / / Fato Fato 1 1 ou ou anterioranterior
ou posteriorou posterior

Observe que, nos três casos, o ato anterior corresponde à parte que apre-Observe que, nos três casos, o ato anterior corresponde à parte que apre-

senta o relator de hipótese (“caso” ou “se”). Entretanto, mais que azer uso dasenta o relator de hipótese (“caso” ou “se”). Entretanto, mais que azer uso da

hipótese para determinar a sequência das ações, perceba que é possível utili-hipótese para determinar a sequência das ações, perceba que é possível utili-

zá-la para deender a inocência de alguém, como ocorre no terceiro exemplo.zá-la para deender a inocência de alguém, como ocorre no terceiro exemplo.
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O argumento é simples e se baseia apenas na relação de anterioridade – anal,O argumento é simples e se baseia apenas na relação de anterioridade – anal,

para se deter alguém, é precisopara se deter alguém, é preciso antesantes ter provas contra a pessoa. Isso demonstrater provas contra a pessoa. Isso demonstra

que constatações óbvias de nosso dia a dia ganham importância quando se pri-que constatações óbvias de nosso dia a dia ganham importância quando se pri-

vilegiam a argumentação e a retórica.vilegiam a argumentação e a retórica.

Elementos retóricosElementos retóricos
Assim como os relatores, algumas expressões uncionam para ressaltar certasAssim como os relatores, algumas expressões uncionam para ressaltar certas

características e conquistar a adesão do leitor à ideia positiva ou negativa que secaracterísticas e conquistar a adesão do leitor à ideia positiva ou negativa que se

az de um sujeito ou de um az de um sujeito ou de um objeto. Essas expressões são chamadas deobjeto. Essas expressões são chamadas deelementoselementos

retóricosretóricos. Vamos a um exemplo que retoma a relação 2, estabelecida no início. Vamos a um exemplo que retoma a relação 2, estabelecida no início

deste módulo.deste módulo.

Relação: O atraso oi um modo de tentar Relação: O atraso oi um modo de tentar evitar a reunião.evitar a reunião.

Elemento retórico + Relação:Elemento retórico + Relação: Com certezaCom certeza, o atraso oi um modo de , o atraso oi um modo de tentartentar

evitar a reunião.evitar a reunião.

Comparando os dois períodos, percebe-se como a expressãoComparando os dois períodos, percebe-se como a expressão com certezacom certeza éé

decisiva na construção do sentido e no impacto da inormação sobre o leitor,decisiva na construção do sentido e no impacto da inormação sobre o leitor,

porque reorça de modo categórico o comportamento negativo do sujeito.porque reorça de modo categórico o comportamento negativo do sujeito.

Sendo assim, se o relator apenas inorma um ato que objetiva uma reação ne-Sendo assim, se o relator apenas inorma um ato que objetiva uma reação ne-

gativa do leitor em relação ao sujeito, o elemento retórico surge como reorço,gativa do leitor em relação ao sujeito, o elemento retórico surge como reorço,

de modo a não deide modo a não deixar dúvidas sobre o que oi mencionado.xar dúvidas sobre o que oi mencionado.

Dessa orma, relatores e elementos retóricos ilustram a importância da orga-Dessa orma, relatores e elementos retóricos ilustram a importância da orga-

nização do texto em um sentido amplo. Não importa o que se diga ou o que senização do texto em um sentido amplo. Não importa o que se diga ou o que se

escreva, masescreva, mas comocomo se diz ese diz e comocomo se escreve.se escreve.

O que alar e O que alar e o que escrevero que escrever

Na ala ou na escrita podemos usar alguns termos e expressões que servemNa ala ou na escrita podemos usar alguns termos e expressões que servem

para marcar opinião e chamar a atenção do público para algumas inormaçõespara marcar opinião e chamar a atenção do público para algumas inormações

importantes. Evidentemente, isso representa um direcionamento para o leitorimportantes. Evidentemente, isso representa um direcionamento para o leitor

ou ouvinte, pois o autor escolhe o que merece destaque no conjunto de ideiasou ouvinte, pois o autor escolhe o que merece destaque no conjunto de ideias

que será que será expostoexposto..
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Geralmente, os elementos retóricos reorçam o que já oi dito ou escrito.

Embora muitos não percebam a dierença que uma palavra com grande poder

persuasivo az em um período, basta compararmos dois períodos para entender

qual é o eeito provocado. Vamos a uma rápida análise.

Armação: Ele não aparenta ter apenas dez anos.

Elemento retórico + Armação: Realmente, ele não aparenta ter apenas

dez anos.

A partir dos exemplos dados, verica-se que realmente dá mais ênase à ar-

mação. Em outras palavras, o termo retórica unciona como uma dupla armação.

Apesar de isso já servir para dar ênase à inormação transmitida, há modos de

azer um triplo reorço, com o auxílio da pontuação. Veja a seguir.

Realmente, ele não aparenta ter apenas dez anos!

Com o ponto de exclamação, o eeito da inormação aumenta e o público é con-

vidado a se surpreender com o ato. Na ala, a responsável pela potencialização do

eeito daquilo que oi dito é a entonação usada na leitura do período exclamativo.

Além da palavra realmente, há outros elementos retóricos – bastante comuns,

aliás, em nosso dia a dia – tais como “com certeza”, “sem dúvida”, “tudo indica

que”, “tudo leva a crer que”, “de ato”, “indubitavelmente”, “na verdade”, “claro que”,

“evidentemente”, entre outros.

Mas atenção! Entre os muitos elementos retóricos que existem, não se reco-

menda, na retórica, o uso daqueles que aparentam dúvida, porque o objetivo

maior não é a discussão de um assunto, mas o convencimento do público. Desse

modo, a argumentação exige uma postura consolidada, com argumentos segu-

ros e conáveis. Para tanto, é preciso evitar o uso de palavras e expressões como

talvez , pode ser que ou ao que tudo indica.

Outro problema no exercício retórico é a utilização de expressões que su-

bestimam o público, como se o autor osse superior a ele. Esse eeito pode ser

provocado com expressões como é óbvio que, todo mundo sabe que, qualquer 

 pessoa sabe que etc.
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Como alar

Assim a maneira de escrever inuencia no eeito persuasivo do texto, os recur-

sos da ala1 podem ser decisivos quando o objetivo é convencer uma plateia. Por

isso, é preciso car atento a dicas importantes que ajudem a aprimorar a capaci-

dade comunicativa e garantam maior ecácia no processo de convencimento.

As pausas são um recurso estratégico muito usado. Entretanto, há mais de um

tipo de interrupção na ala. Quando são muito longas, elas buscam emocionar

o público e, quando são mais breves, uncionam para dar tempo para o ouvinte

processar as inormações recebidas, articulando-as e compreendendo-as.

Assim como as pausas, as repetições também indicam as partes mais impor-

tantes daquilo que está sendo dito. Aliás, elas ajudam a variar o recurso que o

autor utiliza para destacar atos na ala, evitando o uso apenas de pausas ou

somente de repetição. Observe um exemplo de ênase pela repetição.

Que exemplos devemos passar para as crianças, para as nossas crianças?

No exemplo dado, a repetição destaca o termo crianças e utiliza o pronome

nossas, para tornar o período mais apelativo e aumentar a inuência da pergun-

ta sobre o público.

O tom da voz também az dierença, na ala. Não deve ser nem alto e nem

baixo demais. Entretanto, pode-se elevar um pouco o tom de voz para destacar

alguns atos durante a ala.

Quanto à movimentação durante a ala, não se recomendam gestos repetiti-

vos ou grande agitação. Andar pausado e gestos moderados compõem a postu-

ra mais adequada.

Outro dado importante diz respeito à segurança: hesitações são prejudiciais

e atrapalham o eeito persuasivo daquilo que está sendo dito. Por isso, deve-se

alar com clareza, sem pausas que indiquem desconhecimento do assunto ou

alta do que dizer. Nesse ponto, ensaiar antes e evitar a “cola” ou a leitura no

momento da ala são dicas preciosas, além de serem simples e áceis de serem

seguidas.
1 Esta parte diz respeito apenas à ala, mas também na escrita há modos de marcar o texto. Os principais recursos usados com essa nalidade são as
pausas, que podem ser provocadas pela vírgula, pelo ponto (que, por vezes, apresenta períodos muito curtos, para destacá-los perante os demais)
ou pelas reticências; a pontuação associada à entonação, sobretudo a exclamação e a interrogação; a repetição de termos etc.
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Texto complementar
Alex Fischer demonstra a necessidade de analisar e avaliar a unção e o eeito

das palavras e expressões utilizadas em textos, sobretudo quando se trata de

argumentação. Boa leitura!

A linguagem do raciocínio

(FISCHER, 2012)

Claro que utilizamos a linguagem para muitos outros ns que não o racio-

cínio. Usamo-la para relatar eventos, contar piadas, realizar convites, narrar

histórias, azer promessas, dar ordens, azer perguntas, comunicar instruções,

evocar emoções, descrever coisas, entreter, e mil coisas mais. [...] Cada uma

das atividades mencionadas acima emprega a sua linguagem própria – uma

linguagem que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Por exemplo,

a expressão “Você já ouviu aquela do...?” costuma ser usada para assinalar

que se segue uma piada (e não um relato verídico etc.). “Você gostaria de

me acompanhar no...?” é uma orma bastante usada de azer um convite. A

expressão “Não aça isso, senão...!” costuma ser usada para comunicar uma

ameaça, e assim por diante. Obviamente, essas mesmas expressões podem

ser usadas para ns bastante dierentes, e conhecer o contexto no qual são

proeridas é um ator geralmente essencial para que se possa compreendê-

-las. Seria algo muito complicado determinar como, em termos genéricos,

se pode reconhecer uma piada ou uma ameaça ou o que quer que seja (c.

Quando Dizer e Fazer , de J. L. Austin). E ninguém deveria car surpreso com

o ato de a linguagem do raciocínio ser também complexa. Mas há várias

coisas úteis que se pode dizer.

Para concentrar nossa atenção no raciocínio, será preciso descrever como

identicar os contextos nos quais há raciocínio. Lembre-se, raciocinar ou

argumentar a avor de algo consiste em oerecer undamentos ou razões a

avor de conclusões, e as razões são apresentadas a m de sustentar , justifcar ,

estabelecer, provar ou demonstrar a conclusão.

[...]

Não estamos dizendo que, independentemente do contexto em que

apareçam essas palavras ou expressões, segue-se uma conclusão, mas que
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costumam indicar a presença de uma conclusão. Essas palavras e expressões

são pistas linguísticas sobre o que pretende azer num determinado texto.

Algumas vezes, é claro, contam com um uso bastante dierente do espera-

do. Exemplos: “Ele jantou e logo saiu para passear”, “Você não vai car bravo

dessa orma, vai?”, “Um carro assim eu nunca vi”. Os indicadores de conclusão

listados acima, e outros semelhantes a eles, são apenas marcadores. Não se

pode olhá-los de orma mecânica em busca de conclusões: geralmente, é

preciso discernimento para decidir se um dado indicador assinala realmente

a presença de uma conclusão. Obviamente, as conclusões são apresentadas

algumas vezes sem indicadores de conclusão. Nesse caso, o contexto mos-

trará que se trata de uma conclusão.

Todos os argumentos também incluem a apresentação de undamentos

ou razões a avor da sua conclusão. Uma razão é geralmente apresentada

como verdadeira e como uma razão a avor de uma conclusão. [...]

Repita-se: não estamos dizendo que, independentemente do contexto em

que essas palavras e expressões orem usadas, haverá uma razão, mas que cos-

tumam indicar a presença de uma razão. E servem como marcadores capazes

de nos permitir, com a ajuda de um pouco de discernimento, localizar as razões.

Mais uma vez, há a possibilidade de que as razões sejam apresentadas sem os

indicadores de razões, mas o contexto indicará a presença de uma razão.

É conveniente ter uma expressão para reerirmo-nos tanto aos indicado-

res de razões quanto aos de conclusão. Em vista disso, chamaremos ambos

de indicadores de inerência ou indicadores de argumento.

Alguns atores complicadores

Os contextos pelos quais nos interessamos são aqueles em que um�

autor ou alante expõe alguma asserção, a conclusão, como algo un-

damentado ou justicado por outras asserções, as razões. Então, para

decidir se uma dada asserção é uma conclusão ou uma razão, será pre-

ciso recorrer exclusivamente às intenções aparentes do autor – a or-

ma como esse autor expressou-as. Não interessa saber se as asserções

são verdadeiras ou alsas, e nem importa saber se as razões conseguem

 justicar a conclusão: tudo o que nos interessa nesta ase – em que

tentamos identicar o argumento – é saber se o texto apresenta algu-

mas asserções como razões a avor de conclusões.
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Algumas vezes, ocorrem raciocínios sem o uso de indicadores de ine-�

rência para assinalar a presença de razões e conclusões. Nesses casos,

por vezes, é diícil decidir se há raciocínio. [...] Em termos genéricos,

quando se tenta decidir sobre se um trecho de texto contém ou não

raciocínio, é aconselhável a adoção do princípio da caridade. Esse prin-

cípio determina o seguinte: ao considerar como raciocínio um texto

que não é um raciocínio óbvio, se obtivermos apenas argumentos

ruins, então presuma-se que não é um raciocínio. (A lógica por detrás

dessa abordagem é a de que estamos interessados em descobrir a ver-

dade sobre as coisas e não em vencer embates contra essa ou aquela

pessoa.) A omissão de indicadores de inerência pode servir, algumas

vezes, como instrumento retórico para ns de ênase, instrumento

esse usado reiteradamente por políticos e por oradores públicos [...].

Há um importante ator complicador que resulta dos dierentes usos que�

se pode dar aos indicadores de inerência. Pode-se explicar isso com cla-

reza recorrendo à ambiguidade da palavra porque, que algumas vezes

assinala a presença da razão a avor de uma conclusão, mas que, algumas

vezes, assinala a presença de uma afrmação causal ou, alando em ter-

mos menos técnicos, de algum tipo de explicação. Veja esses exemplos:

(1) João quebrou a janela porque tropeçou.

(2) João quebrou a janela porque esqueceu sua chave.

(3) João deve ter quebrado a janela porque era a única pessoa dentro da

casa.

Pressupondo o contexto natural em cada caso, resta saber como com-

preender o que está sendo dito. É claro que nem no caso (1) nem no

caso (2) o uso do porque assinala uma razão a avor de uma conclusão.

Em (1), toda a armação é causal : o que ez João quebrar a janela oi

o ato de ter tropeçado. O enunciado todo poderia ser a conclusão

de algum outro raciocínio, mas em si mesmo não expressa, de orma

nenhuma, um argumento. Em (2), a raseexplica a razão pela qual João

quebrou a janela – explica por que o ez. Mais uma vez, todo o enun-

ciado poderia ser a conclusão de um raciocínio mais amplo, mas, por

si só, não expressa um argumento. Em (3), por outro lado, a orma na-

tural de a interpretar exige que consideremos o porque um indicador

de razão. (O deve é outra pista, conorme explicado mais à rente.)
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As chamadas palavras e expressões� modais, como “deve”, “tem de”, “não

pode”, “impossível”, “necessariamente”, e assim por diante, são algumas

vezes usadas para assinalar raciocínio. Exemplo:

O motor não pega. O carburador deve estar entupido.

Partindo do pressuposto de que se trata do contexto mais óbvio, a

palavra deve é usada pelo alante para indicar o ato de estar apresen-

tando uma conclusão. Ele poderia ter dito: “Já que o motor não pega,

concluo que o carburador está entupido.” E isso teria comunicado mais

ou menos a mesma mensagem (apenas de maneira um tanto ormal!).

Outro exemplo:

Há muito sorimento no mundo. Não pode existir D eus.

A conclusão, algumas vezes, não consta do argumento. Exemplo:�

Todos os boxeadores sorem danos cerebrais, e Smith passou vários anos

lutando boxe.

[...] O contexto costuma deixar clara a conclusão almejada. De orma se-

melhante, as razões acabam por vezes não aparecendo em um argumen-

to apesar de se pressupor que essas razões açam parte do argumento.

Dica de estudo
ANTUNES,� Irande Costa. Lutar com Palavras: coesão & coerência. 6. ed.

São Paulo: Parábola, 2011.

Neste livro, as análises visam ao aprimoramento do desempenho verbal (oral

e escrito), por meio de exemplos que demonstram a unção da coesão e da coe-

rência dentro do texto.

Atividades
1. Formule um período que apresente uma relação de hipótese e indique o

relator de hipótese, o ato anterior e o ato posterior.
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2. Cite um exemplo de período com relação de causa e eeito. Depois, repita o

exemplo, acrescentando um elemento retórico e explique a dierença entre

os dois períodos.

3. Explique a unção desempenhada pela repetição no texto abaixo.

Um líder republicano que é bem melhor que Obama – no gole, no

gole (GRYZINSKI, 2010).
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Gabarito
1. A ormulação do exemplo é livre. Como modelo de resolução deste exercício,

podemos apresentar o esquema abaixo.

Período: Caso eu seja intimado, / deverei depor.

Relator de hipótese

Fato 1 ou anterior / Fato 2 ou posterior

2. Apresentamos os exemplos que podem ser usados nesta questão.

Período: Ele não oi ao jogo, porque tinha um compromisso importante.

Relator de causa e eeito

Período com elemento retórico: De ato, ele não oi ao jogo, porque tinha um

compromisso importante.

A dierença entre os dois períodos é que a expressão de ato reorça o motivo

de ele não ter ido ao jogo, enquanto o primeiro período apenas inorma a

razão da ausência.

3. A repetição serve para enatizar que o líder republicano é melhor que Obama

apenas “no gole”. Se a repetição não existisse, o eeito não seria o mesmo,

pois tão somente se inormaria que o republicano supera Obama no gole,

mas a autora do texto quer mais que isso: ela quer enatizar que a dierença

é apenas uma e que não se aplica à área política.





Em uma argumentação, é importante car atento à ordem dos argu-

mentos apresentados. Essa sequência obedece a um esquema que evi-

dencia os dierentes níveis de atenção do público enquanto recebe as

inormações. A plateia ca mais atenta ao início e ao nal de uma apresen-

tação, razão pela qual bons argumentos devem ser apresentados nesses

dois momentos.

Os reorços argumentativos têm unção muito similar àquela desem-

penhada pelos elementos retóricos: seu objetivo é destacar atos e ideias.

Para tanto, cinco reorços são constantes na argumentação alada ou

escrita:

exemplo;�

denição;�

estatística;�

testemunho;�

citação.�

Qualidade e ordem dos argumentos
Os argumentos selecionados para serem apresentados ao público

devem ser organizados conorme a qualidade. Recomenda-se que, no

início, um bom argumento seja usado. Isso dá credibilidade ao autor da

argumentação, que consegue, já no primeiro momento, conquistar a con-

ança do público ao demonstrar que a tese deendida é viável e, por isso,

merece atenção.

A partir daí, os outros argumentos devem ser apresentados em ordem

progressiva, ou seja, do menos para o mais importante. Dessa orma, o

último argumento deve ser o melhor, pois serve para retomar e azer

valer, de modo incontestável, a tese deendida.

Ordem dos argumentos e

tipos de reorço argumentativo
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Na apresentação oral, o recurso da pausa unciona destacando os bons ar-

gumentos. Na escrita, o mesmo objetivo pode ser alcançado pela pontuação.

Isolando cada bom argumento mencionado, na ala ou na escrita, é possível di-

recionar a atenção do leitor, permitindo que a inormação seja de ato processa-

da e apreendida.

Evidentemente que, sem importar se o argumento é orte ou raco, no exercí-

cio argumentativo deve haver uma seleção prévia das inormações para susten-

tar a tese. Isso evita apresentar uma lista de argumentos excessiva, pois a quan-

tidade pode prejudicar, tornando o leitor ou ouvinte disperso com o grande

número de dados transmitidos.

Como é impossível reunir apenas argumentos ortes em uma exposição, é

undamental pensar no melhor modo de apresentar os argumentos mais racos.

Recomenda-se citá-los em grupo, para que o conjunto impressione o leitor ou o

ouvinte – anal, se argumentos racos orem citados isoladamente, podem ser

desconsiderados pelo público.

Outro ator que deve ser observado é o comentário que se az sobre cada

argumento. A rigor, os atos mencionados já devem bastar, dispensando expli-

cações longas ou a repetição de signicados por meio de sinônimos. Quanto

maior o tempo dispensado pelo autor a um argumento, maior o prejuízo. Muitas

explicações ragilizam a argumentação e podem levar o público a duvidar da

credibilidade do que está sendo apresentado, pois, se o argumento é realmente

bom, por que tantas justicativas são necessárias?

Por m, depois de ter iniciado o texto ou a ala com um bom argumento,

o autor deve mencionar argumentos que possam responder às dúvidas ou às

ideias contrárias (antíteses) que a plateia pode levantar em relação à tese apre-

sentada. Esse procedimento ajuda a conquistar a empatia do público desde o

primeiro momento. É preciso pensar como o público, para lhe oerecer uma ar-

gumentação que satisaça expectativas e promova orte identicação entre o

autor e a plateia.

Tipos de reorço argumentativo
Existem reorços apropriados à argumentação, na ala ou na escrita. Por vezes,

o público ou o assunto pode indicar qual deles deve ser utilizado. O undamental

é que, independentemente do reorço escolhido, ele deve ser autoexplicativo e

muito bem associado às demais inormações apresentadas.
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Exemplo

Os exemplos têm a unção de acilitar a compreensão do público e a adesão à

tese deendida. Portanto, grande parte dos exemplos é tirada de situações coti-

dianas, sobretudo daquelas que têm grande repercussão na mídia.

Temas polêmicos ou controversos devem ser evitados, pois a maioria deles

diz respeito a um público restrito e a argumentação deve ser ecaz junto ao

maior número possível de pessoas. Dessa orma, aspectos religiosos, sexuais, ra-

ciais, entre outros, somente devem ser usados como exemplos quando a discus-

são tratar especicamente desses assuntos.

Observe abaixo um ragmento de texto que az uso do exemplo como reor-

ço argumentativo.

O quarteto sabe compor canções que têm certa qualidade de hino, ca-

pazes de levantar os ãs nos estádios. É o caso de “Radioactive”, cuja letra [...]

exalta o orgulho da banda de suas origens. (VEJA RECOMENDA, 2010)

A introdução do exemplo, no trecho acima, é eita pelo uso das palavras “É

o caso de ‘Radioactive’”. Além disso, perceba que o exemplo prolonga o que

oi mencionado anteriormente, relacionando duas ideias: as “canções que têm

certa qualidade de hino” oram associadas à música “Radioactive”, que, por sua

vez, demonstra o patriotismo da banda.

Defnição

Um pouco dierente do exemplo, a denição não é uma escolha, mas uma

necessidade. O exemplo acilita o entendimento a respeito de uma inormação,

simplicando-a, enquanto a denição é uma exigência do tema do texto, porque,

para se posicionar a respeito de um assunto não muito debatido ou diundido,

o público deve antes saber do que se trata. Termos complicados, às vezes des-

conhecidos pela plateia, devem ser elucidados, para que o ouvinte ou o leitor

possa ter condições de assumir um posicionamento sobre o tema debatido.

Essa breve explicação, ao azer reerência à necessidade de denir alguns

termos usados no texto ou na ala, já indica que a apresentação de um concei-

to nunca deve ser gratuita, sob pena de o público considerar o autor pedante,

exibicionista, e de ocorrer um aastamento, em vez das almejadas proximidade

e empatia.
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Vejamos, agora, um texto que az bom uso da denição.

Doenças herdadas

Doença genética não é sinônimo de doença hereditária. Chamamos de

doença genética toda aquela que é causada por uma alteração no unciona-

mento dos nossos genes, mas que pode ter sido herdada ou não. Por exem-

plo, o câncer é uma doença genética, mas raramente hereditária. (ZATZ,

2010)

No texto acima, a denição ocupa lugar de destaque, usando um período

inteiro (“Chamamos de doença genética toda aquela que é causada por uma

alteração no uncionamento dos nossos genes, mas que pode ter sido herdada

ou não.”) e vindo já no início do texto. A posição privilegiada do recurso é acil-

mente justicada, anal, a autora trata de logo explicar ao público o signicado

de “doença genética”, porque isso compõe a tese de que “doença genética não é

sinônimo de doença hereditária”.

Outra característica do texto é que, além da denição, ele utiliza o exemplo,

também colocado em posição estratégica. Há, então, um duplo reorço: a de-

nição esclarece a tese e o exemplo esclarece a denição. Assim, o texto evolui,

apresentando ideias em progressão e dando condições para que o público tenha

um bom entendimento sobre o esquema de raciocínios apresentado.

Estatística

A principal unção da estatística é a racionalização do exercício argumenta-

tivo. Mais que um ato, a estatística é um ato revertido em números, resultado

de levantamentos e comparações. Por essa razão, é inegável a credibilidade que

a estatística conere à argumentação, mas, em alguns casos, o uso desse tipo de

reorço pode aetar a clareza do texto. Para não correr esse risco, recomenda-se

que sejam usadas ilustrações, com grácos que expliquem e tornem mais con-

cretos os números citados, para auxiliar na comprovação da tese.

Igualmente importantes, no uso da estatística como reorço, são a atualidade

dos dados apresentados e a credibilidade da onte consultada.

Observe, a seguir, como a estatística pode ser usada na argumentação.
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Boa orma

Metade da população brasileira tem sobrepeso ou é obesa. Entre os países

emergentes, só o México registra índice pior: 70%. (BOA FORMA, 2010)

A estatística, no texto, az uma comparação explícita (“metade da popula-

ção brasileira” contra 70% da população mexicana) e outra implícita, pois em

uma primeira etapa o Brasil e o México oram comparados aos outros países

do mundo no que diz respeito ao sobrepeso e a obesidade, para, a partir disso,

serem considerados os países com maior índice.

Testemunho

O testemunho é uma opinião que atesta a tese. Vivência e experiência são

palavras-chave nesse tipo de reorço, geralmente representado pelo discurso

direto, que valoriza a preservação daquilo que é dito. Quando se insere a ala

de alguém em um texto ou em uma ala argumentativa, objetiva-se mostrar ao

público que a tese deendida tem outros adeptos, não é uma exclusividade do

autor.

Entretanto, é preciso que o testemunho seja de alguém que tenha credibili-

dade ou esteja diretamente envolvido com a situação discutida na argumenta-

ção. O texto a seguir exemplica o uso do testemunho como reorço.

“Nunca ui lá”

Silvio sustenta que só se interessou pelo Banco PanAmericano depois que

a raude oi descoberta. (PATURY, 2010)

O trecho transcrito inicia-se com uma ala de Silvio Santos. A inormação por

ele dada reorça a armação eita pelo autor do texto, de que o apresentador

não se interessava muito pelo seu banco. Apesar de o testemunho integrar o

texto escrito por Felipe Patury, o eeito que ele provoca no público é de isenção

e convencimento. Isenção do autor e convencimento estão ortemente relacio-

nados – anal, o testemunho passa ao público a ideia de que não é Felipe Patury

quem está armando algo, mas o próprio Silvio Santos. Importante, também, no

testemunho, é o uso de verbos na primeira pessoa (“Nunca ui lá”), que auxiliam

na isenção e no convencimento, por consequência.
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Citação
A citação é reorço bastante similar ao testemunho. A única dierença entre

eles é a subjetividade. O testemunho é mais pessoal e, como abordado no tópico

anterior, privilegia a vivência, a experiência, e se congura como uma declaração

sobre um assunto polêmico. A citação, ao contrário, privilegia a objetividade e a

transcrição de trechos de livros, textos etc.

Embora não haja uma regra geral, existe uma tendência: o testemunho tem

um apelo mais emocional, enquanto a citação apela mais à razão.

Pesquisas em outras ontes podem ornecer um trecho que pode ser citado

para sustentar a tese deendida.

O teor e o eeito da citação e do testemunho são dierentes, mas, atentando

para o ato de que ambos são reorços argumentativos, nos dois casos a ideia do

autor é sustentada pelas palavras de outra pessoa, azendo com que, por alguns

momentos, o público se esqueça que existe um autor por trás da argumentação.

Observe o uso da citação em um trecho do texto “Escrevo, logo sou”, de Suzana

Villaverde, que analisa a letra de vários políticos. A interpretação transcrita abaixo

é da letra de Barack Obama.

Interpretação: “o laço do ‘B’ com o ‘a’ indica territorialidade; ‘O’ eneitado,

necessidade de sobressair”

Realidade: verdade e verdade – como todos os políticos, por sinal. ( VILLA-

VERDE, 2010)

A citação é marcada pelo uso das aspas e separa as palavras da pessoa contra-

tada para analisar as letras dos políticos, um especialista em graologia, das pala-

vras do autor do texto. Resumindo, a interpretação ca a serviço do prossional

consultado e a parte intitulada “realidade” cabe à autora do texto.

Porém, a análise se sobrepõe ao texto da autora. É como se Suzana Villaverde

tivesse apenas a unção de organizar ideias e não de deendê-las. Em outras pa-

lavras, o texto do prossional em graologia é valorizado por ser algo cientíco e

empresta sua credibilidade ao texto publicado na Veja.

Como último detalhe, merece destaque o tom objetivo do texto, dierente do tom

da declaração de Silvio Santos usada para exemplicar o reorço do testemunho.



Ordem dos argumentos e tipos de reorço argumentativo

49

Texto complementar

Conceitos básicos de lógica

(RUAS, 2012)

Admita-se por exemplo que alguém se encontra em posição de deender

racionalmente uma certa opção entre diversos regimes alimentares, diga-

mos, o regime vegetariano. É claro que uma pessoa nessas circunstâncias

pode evocar vários tipos de razões em deesa da sua preerência e dierentes

pessoas podem recorrer a dierentes argumentos. É possível, por exemplo,

apresentar argumentos de saúde, religiosos, de gosto, morais etc. Fixemo-

-nos para eeitos de ilustração no último caso. Que gênero de argumento

pode ser utilizado? Uma possibilidade seria a seguinte. Se deendo que a dor

é um mal e que provocar a morte de qualquer ser capaz de sentir implica

dor, então, caso pretenda ser coerente, o meu regime alimentar não pode

depender da morte desses seres. Que resposta poderíamos esperar de uma

audiência pouco motivada para aceitar o ponto de vista indicado?

Esse é um exemplo de argumento que não obtém uma aceitação gene-

ralizada. Mas isso não signica que esteja mal construído. O simples ato de

possuirmos dierentes hábitos alimentares não é por si só um argumento, tal

como não o é o ato de não resistirmos a um prato de carne bem coneccio-

nado. Na melhor das hipóteses, essas preerências dispõem-nos a procurar

nas razões do nosso amigo vegetariano um ponto raco que nos permita, de

maneira racionalmente deensável , rejeitar a ideia de que deseja persuadir-

nos. Ora, essa não é uma tarea tão simples como parece. Pode até suceder

que não consigamos encontrar nelas qualquer ponto raco e, ainda assim,

recusarmos modicar a nossa ementa por motivos de outra ordem, por

exemplo, as diculdades decorrentes da radical alteração dos nossos hábitos

alimentares associada à ideia de que se pensarmos seriamente no assunto

conseguiremos descobrir um bom contra-argumento que nos permita usu-

ruir de um excelente bie do lombo com a maior tranquilidade de espírito.

No entanto, se aceitarmos as razões propostas, parece evidente que esse ob-

 jetivo não é acilmente alcançável. E rejeitar sem qualquer argumento um

determinado ponto de vista não é uma decisão racionalmente meritória.
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Ora, é essa característica que nos permite compreender que o ato de

um argumento ser logicamente bem construído não depende de a lista de

razões apresentadas em beneício de uma dada asserção incluir apenas as-

serções verdadeiras. Pretende-se sublinhar a ideia de que, caso a asserção

que desejamos justicar seja alsa, então, pelo menos uma das razões apre-

sentadas também o é. Nessas circunstâncias, ou as razões apresentadas são

insucientes ou simplesmente não merecem crédito.

Todavia, se perguntarmos convictamente a nós próprios por que motivo

isso é assim, se quisermos de ato compreender a razão pela qual num ar-

gumento logicamente bem construído a verdade das suas razões implica a

verdade da asserção a justicar, começaremos a compreender a preocupa-

ção típica da lógica. Compreenderemos, ainda, que os lógicos se encontram

acerca de argumentos numa posição análoga à dos cientistas ao interroga-

rem-se a respeito da composição química da água. Apesar de a água ser a

mais vulgar das substâncias, demorou algum tempo até que soubéssemos

realmente de que substância se trata. Ora, a pergunta que os lógicos zeram

a si próprios oi: em virtude de que atores somos racionalmente compelidos

a aceitar uma dada asserção e em que circunstâncias podemos estar segu-

ros de que essa asserção é realmente uma consequência de um conjunto de

outras asserções? Se a resposta correta or obtida, camos a saber algo mais

a respeito de nós próprios e do que signica analisar racionalmente os pro-

blemas que colocamos.

É verdade que nem sempre somos tão exigentes a respeito de argumen-

tos, pelo menos se pensarmos na atitude que por vezes assumimos perante

perspectivas discordantes. De ato, não procedemos à análise cuidadosa das

razões propostas e, a maior parte do tempo, limitamo-nos a conar na intui-

ção. Acontece que a conança que muitas vezes depositamos na intuição

pode ser enganadora e quando se trata de estabelecer um teorema matemá-

tico toda a atenção é pouca. A avaliar pelos exemplos disponíveis, são muitas

as razões para armar que esse cuidado tem sido recompensado.

Um argumento interessante e ilustrativo no domínio da teoria matemá-

tica dos conjuntos é o seguinte. Sabe-se que, dados dois conjuntos A e B, A

está incluído no conjunto B se todos os elementos que pertencem a A per-

tencem também a B. Por outro lado, sabemos que o número de elementos

do conjunto vazio é igual a 0. Vamos agora provar que o conjunto vazio está

incluído em qualquer conjunto.
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O argumento baseia-se nas denições de inclusão e conjunto vazio com-

plementadas com algum talento para construir argumentos racionalmente

convincentes. Vejamos o que é possível azer com esses ingredientes.

Procuremos, em primeiro lugar, imaginar o que aconteceria se existisse

um conjunto M no qual o conjunto vazio não estivesse incluído. O nosso

primeiro passo consiste, portanto, em assumir como hipótese precisamente

o contrário daquilo que se quer demonstrar. Perguntemos a seguir o que

é necessário para que o conjunto vazio não esteja contido em M. Pela de-

nição de inclusão, camos a saber que é necessário que pelo menos um

elemento pertencente ao conjunto vazio não pertença a M. Ora, isso não é

possível. E não é possível porque o conjunto vazio não tem elementos. Como a

única condição para que o conjunto vazio não esteja incluído em M não é

satiseita, o conjunto vazio está necessariamente contido em M. Dado não ser

diícil reproduzir o mesmo argumento para qualquer outro conjunto, pode-

mos armar que provamos o resultado desejado.

O exemplo precedente é ilustrativo, entre outros aspectos, quanto ao ato

de aceitarmos a asserção inicialmente proposta como verdadeira apenas em

unção de critérios racionais, sem que outro gênero de atores seja conside-

rado relevante para o eeito. Em geral, essa é a prática que se tem em mente

quando discutimos hipóteses e teorias cientícas ou losócas, mas a uti-

lidade em proceder do modo indicado ultrapassa largamente o que é ha-

bitual acontecer nessas áreas do conhecimento. Recorde-se, por exemplo,

o papel que os argumentos éticos, políticos ou jurídicos desempenham na

vida comunitária. Não se tornará diícil perceber a importância da sua cuida-

dosa avaliação racional.

Tente agora imaginar o que seria a nossa civilização se o comportamen-

to usual acerca de argumentos osse a sua aceitação ou rejeição apenas em

unção de critérios não racionalmente motivados. É claro que não existiria

ciência nem qualquer dos beneícios dela decorrentes para a vida comum;

não existiria ísica, nem matemática, nem computadores, rádios, meios de

transporte sosticados e outros arteatos de que estamos em condições de

usuruir. Não existiriam regras de conduta nem princípios de decisão que

não ossem arbitrários e, em geral, a nossa vida seria bastante conusa e de-

cepcionante, sujeita a todo o tipo de caprichos imprevisíveis. Contudo, seria

injusto acusar os lógicos dos males da civilização ou de nos sentirmos culpa-

dos quando comemos carne de vaca.



52

Ordem dos argumentos e tipos de reorço argumentativo

Detenhamo-nos um pouco aqui e regressemos momentaneamente ao

argumento do nosso amigo vegetariano.

Um dos méritos de uma análise cuidada reside em mostrar-nos como pro-

ceder perante um argumento, e esse mérito é tanto mais admirável quanto

maior o grau de complexidade envolvido no argumento. No caso que esta-

mos a analisar, o argumento do nosso amigo vegetariano, parece necessário

mostrar que pelo menos uma das razões propostas, se não comprovada-

mente alsa, é no mínimo discutível . Para isso, é útil dispor o argumento na

orma mais clara de modo a acilitar a identicação das razões e a separá-las

da asserção a deender. Uma vez concluído esse estágio inicial, estamos em

condições de prosseguir. O argumento do nosso amigo vegetariano apre-

senta o seguinte aspecto:

 A dor é um mal.

Provocar a morte de seres sencientes1 é causa de dor.

Logo, não devo alimentar-me de seres sencientes.

O leitor atento terá notado que esse argumento apela a uma razão não

explícita que a lista acima não inclui.

De ato, é necessário assinalar que a análise completa de argumentos

obriga à listagem exaustiva das suas razões. Mas nem sempre isso sucede

– em particular, se o contexto permite a identicação das razões implícitas.

Mas recorrer ao contexto não é uma boa orma de proceder se queremos

analisar detalhadamente um argumento e, por esse motivo, deixo ao leitor a

tarea de a explicitar.

Essa preocupação pode à primeira vista ser considerada desnecessária.

Mas, se desejamos discutir racionalmente um argumento, é indispensável

ter ideias claras acerca do que se pretende discutir e o primeiro aspecto a

ter em conta consiste em determinar exatamente que argumento está a ser

apresentado. Em certos casos, conundir a conclusão com alguma das pre-

missas (ou o inverso, se tomarmos como premissa o que é de ato a conclu-

são), podemos estar a desviar-nos do objetivo, por exemplo, ao combater

um argumento muito dierente daquele que realmente nos oi proposto. O

mesmo acontece se não tivermos consciência de todas as razões que apoiam

a asserção a deender.
1 Senciente é aquele que sente, que tem sensações.
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Agora que uma situação não tão invulgar como possa parecer oi evita-

da, podemos colocar as perguntas que realmente importam. Se o leitor or

um oponente eroz do ponto de vista que está a ser deendido, basta-lhe, a

título de exercício, selecionar pelo menos uma das premissas e argumentar

solidamente a avor da sua presumível alsidade. Se or bem-sucedido, não

se iluda: há melhores argumentos do que este em deesa do regime vegeta-

riano, e bastante mais diíceis de combater.

Dica de estudo
R� IBEIRO, Lair. Comunicação Global: a mágica da inuência. Rio de Janei-
ro: Objetiva, 1997.

Neste livro, o autor discute o uso da retórica e exemplica os eeitos desse

recurso na comunicação.

Atividades
1. Leia o texto abaixo e classique o reorço que ele apresenta.

Selton X Wagner

Selton Mello já ez 20 lmes desde a chamada retomada do cinema na-

cional , em 1994. Wagner Moura ez 15, mas, graças aos dois Tropa de Elite,

ele tem quase duas vezes o público de Selton: cerca de 20 milhões de es-

pectadores, não contadas as cópias piratas. (VEJA, 2010)

2. Após a leitura do texto que segue, identique o tipo de reorço predominan-

te e a unção que ele desempenha.

[...] um Airbus A380, o maior avião de passageiros já construído, da

companhia australiana Qantas, retornou ao aeroporto de Singapura

pouco depois de decolar e ez um pouso de emergência. [...] Na terça-ei-

ra passada, durante um voo de testes, um 787 Dreamliner, novo modelo

da Boeing, que ainda não entrou em operação comercial, também ez

um pouso de emergência [...]. (SALVADOR, 2010)
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3. Analise um trecho do texto “Os cães de gravata”, de Diogo Mainardi, no que

diz respeito ao uso de reorços na argumentação.

As tramas também se repetem de uma série para a outra. Muda apenas

o mote de cada personagem, a sua rase característica, como “Saída pela

esquerda”, “Shazam!” ou “Oh, querida Clementina”, recitada por um mau

dublador. (MAINARDI, 2007)
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Gabarito
1. O texto utiliza a estatística como reorço, em vários trechos do texto: “Selton

Mello já ez vinte lmes”, “Wagner Moura ez quinze” e “cerca de 20 milhões de

espectadores”.

2. O tipo de reorço usado é a denição (“o maior avião de passageiros já cons-

truído” e “novo modelo da Boeing”), que unciona para apresentar os mode-

los de aviões. Ao mesmo tempo, as denições servem para esclarecer termos

que são estranhos ao leitor, compostos por estrangeirismos e números (“Air-

bus A380” e “787 Dreamliner”).

3. O texto usa exemplos como reorços para demonstrar a repetição nos dese-

nhos de Hanna-Barbera. Os exemplos citados são três, todos de rases carac-

terísticas de personagens amosos: “Saída pela esquerda”, “Shazam!” e “Oh,

querida Clementina”.





O esboço da argumentação é a etapa que garante a versão nal de um

texto ou mesmo de uma ala coerente. Nele, há dois processos privilegia-

dos durante a seleção e a expressão dos argumentos.

Escolha dos atos
O primeiro desses processos consiste em uma escolha pura e simples

dos atos usados para sustentar a tese deendida. Entretanto, os adjeti-

vos pura e simples não signicam que esse processo seja realizado rapida-

mente. Antes de tudo, o autor deve registrar todos os atos que considera

razoavelmente ou muito importantes. Posteriormente, há os cortes e os

acréscimos, que são resultado das inúmeras suposições que ajudam o

autor a criar um público imaginário e treinar a exposição dos argumentos

listados. Essa prática vai demonstrar a sustentabilidade de cada item se-

lecionado. Em outras palavras, nesse processo o autor ensaia o momento

em que o seu raciocínio irá se conrontar com a ideologia e as expectativas

do público-alvo. Por essa razão, antíteses hipotéticas também devem ser

consideradas e exercitadas: a partir de sucessivos ensaios de conronta-

ção, debate e deesa, o autor pode aprimorar o que, de início, não passa

de um esboço argumentativo. Concluindo os cortes e os acréscimos que

se azem necessários, o autor encerra o primeiro processo e pode deci-

dir com segurança quais, entre os atos enumerados, irão azer parte do

corpus denitivo de seu texto ou de sua ala. Isso implica aceitar e escolher

quais elementos servirão de premissa para a comprovação e a deesa da

tese – com êxito.

Formatação dos argumentos
O segundo processo exige um tratamento mais cuidadoso porque

compreende o momento em que o argumento se concretiza e toma orma

a partir do modo como é ormulado. Bons argumentos podem ser listados

como tópicos no primeiro processo, mas no segundo eles devem receber

Tipos de argumento I

57



58

Tipos de argumento I

uma redação apropriada, dando-lhes acabamento e tentando explorar todo o

potencial dos atos selecionados. Nessa etapa, é undamental o conhecimento

mais aproundado das técnicas de argumentação e dos tipos de argumentos

que elas admitem. Há temas e contextos que se associam melhor a determinado

tipo de argumento. Para chegar a essa denição, o autor deve ter claras, em sua

mente, as respostas para algumas questões determinantes. Veja a seguir.

Questões determinantes

Qual é o intuito desse argumento?

Fazendo uso dessa inormação, é possível provocar que eeito no pú-�

blico?

A ideia está articulada de modo claro?�

A redação utilizada corresponde a algum tipo de argumento?�

Esse tipo de argumento corresponde ao objetivo da argumentação?�

O tipo de argumento escolhido dá sustentabilidade à tese deendida?�

A base desses questionamentos é a retórica, que objetiva o aprimoramento

do texto para garantir o convencimento. E o que caracteriza a retórica é justa-

mente a exibilidade linguística, ou seja, a ampla gama de possibilidades de se

dizer ou escrever as mesmas inormações de maneiras dierentes.

Mas de que modo o tema ou o contexto pode ajudar na escolha do tipo de

argumento a ser usado? Tomando como exemplo a política, vamos conrontar

dois argumentos em uma situação hipotética de eleição.

O argumento chamado empírico é o menos rigoroso de todos, porque se

baseia apenas na vivência do indivíduo. A partir desse conceito simplicado,

pode-se concluir acilmente que ele não é o mais adequado para embasar a opi-

nião de um candidato em um debate com seu oponente.

Essa inadequação não se concretiza na hipótese de ser escolhido o argu-

mento consecutivo: é do conhecimento de todos que, nas campanhas eleitorais,

os candidatos buscam enaltecer eitos positivos do passado que os tornaram

conhecidos ou denunciar os maus eitos dos adversários. Geralmente, temos a

relação a seguir.

Inabilidade do político→ Ação desencadeada
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Considerando que a “alha” do político é a causa e a ação desencadeada a

consequência, podemos completar o esquema anterior com situações bastante

comuns em época de campanha eleitoral, conorme a seguir.

Causa

Inabilidade do político

Consequência

Ação desencadeada

Greves requentes

Aumento no valor da passagem de ônibus

Falta de policiamento

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r
   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .

Considerando o esquema que acabamos de montar, e supondo que o obje-

tivo do autor da argumentação seja enatizar a consequência da inabilidade de

seu adversário, lembrando as situações que aetaram a população diretamente,

não há dúvida de que o uso do argumento consecutivo é o mais indicado. Evi-

dentemente isso não signica que a inabilidade não seja um ponto a ser explora-

do. Entretanto, a escolha dene a ordem das inormações a serem apresentadas

e a opção de destacar a consequência e não a causa exige que, na redação do

argumento, as “greves requentes”, o “aumento no valor da passagem de ônibus”

e a “alta de policiamento” venham logo no início e possam, assim, receber mais

atenção por parte do público.

Vejamos algumas possibilidades de redação de argumentos consecutivos.

As greves requentes oram resultado de sua inabilidade.�

O aumento no valor da passagem de ônibus oi desencadeado por sua�

inabilidade.

A alta de policiamento oi decorrência de sua inabilidade.�

Essa breve exposição serviu para comprovarmos a existência de um argu-

mento especíco ou próprio para cada situação.

Passemos agora à apresentação e à exemplicação de alguns tipos de argu-

mentos, para assegurarmos a correção e a ecácia de todo e qualquer enuncia-

do argumentativo.
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Argumento causal
Usado para estabelecer a relação de causa e eeito, o argumento causal as-

socia atos, de modo a apresentar a causa de determinada ação ou processo.

Esse tipo de argumento chama a atenção do público para a responsabilidade

pela situação ou o ato em discussão. Há, evidentemente, inúmeras maneiras de

apontar o sujeito ou o enômeno responsável por qualquer ação, desde as mais

diretas até aquelas mais discretas, que apenas sugerem uma associação. Com

certeza, essa discrição contribui para a elegância do texto, mas nem sempre au-

xilia na clareza da argumentação e no convencimento da plateia. Vamos a um

exemplo comparativo.

O projeto não saiu do papel porque� não recebeu autorização da preeitura.

O projeto não saiu do papel porque� o preeito não autorizou.

Embora seja óbvia a relação entre  preeito e  preeitura, o segundo exemplo

é mais contundente: atribui a culpa ao preeito, em uma acusação direta. Com

essa construção, não há como o público entender que outra pessoa encarregada

do projeto, que não o preeito, tenha sido responsável pela desaprovação.

O que o exemplo az, entretanto, é bastante simples: expressa não apenas

uma causa, mas também um agente (ou um culpado) pelo ato de “o projeto não

ter saído do papel”.

Além dessas opções, há os períodos que expressam causa, mas sem associá-la

a um sujeito. Entretanto, nesse caso a escolha não é do autor da argumentação,

tratando-se de situações oerecidas pelos atos, desencadeadas por enômenos

da natureza, como no exemplo a seguir.

A conclusão da obra atrasou por causa do vendaval que destruiu boa parte

da casa.

Esse período não tem a intensidade dos anteriores. Mesmo assim, esse tipo de

argumento, que registra um ato de modo a estabelecer a causa de determinado

evento, não pode ser descartado, na escrita ou na ala argumentativa, pois pode

ser um bom contra-argumento. O nome pode soar amiliar, por conta da palavra

argumento, mas o acréscimo contra az dierença, indicando a resposta a uma argu-

mentação. Podemos considerar no exemplo dado a hipótese de que a conclusão

da obra era o assunto em debate e alguém ou um grupo de pessoas, na concepção
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do autor da tese, estava sendo responsabilizado pelo atraso. O contra-argumento

citando o vendaval como causa do atraso responde a isso, conseguindo colocar

em dúvida o ato de a culpa ser atribuída a uma pessoa e propondo outro viés de

análise para as inormações que estão sendo discutidas.

Argumento consecutivo
O argumento consecutivo, como o nome já indica, dá relevância à conse-

quência provocada por uma ação. Esse tipo de argumento exige o estabele-

cimento de uma relação de causa e eeito, estando associado ao argumento

causal, mas não tem as mesmas nuances. Dierentemente do argumento que

valoriza a causa, o argumento consecutivo tem possibilidades menos evidentes

para intensicar ou amenizar a consequência apresentada, utilizando a redação

do texto como principal recurso.

Sendo assim, há apenas a ordem das inormações para garantir uma mínima

possibilidade de variação ao ser elaborado o argumento consecutivo. Para com-

provar isso, passemos à análise dos períodos abaixo, que aproveitam a ideia dos

exemplos anteriores.

O projeto não saiu do papel � porque não recebeu autorização da preeitura.

O ato de o projeto não ter saído do papel � é responsabilidade da preeitura.

Além da mudança eita na parte em itálico, observa-se que a apresentação

da consequência oi destacada. Às vezes, a reelaboração do nal do período é

necessária em unção da mudança eita na parte que expõe a consequência, que

é o mais importante para o argumento consecutivo.

Voltando à análise dos períodos apresentados, no que se reere ao eeito, a

redação “O ato de o projeto não ter saído do papel” chama mais atenção para a

consequência – alcançando, portanto, maior eeito sobre o público – porque é

dierente da redação tradicional (“O projeto não saiu do papel”). Distanciando-se

do usual ou comum, a redação proposta unciona como chamariz para o ele-

mento destacado pelo argumento consecutivo.

Por m, cabe ressaltar que a ordem também unciona para priorizar inor-

mações: o ato de a consequência ter sido apresentada antes, nos dois perío-

dos, também é determinante para o eeito que a argumentação tem sobre o

público.
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Argumento empírico
Um tipo de argumento bastante controvertido é o empírico, que exige cui-

dado, pois pode ragilizar a argumentação – e essa é a desvantagem de sua apli-

cação. Tal ragilidade decorre de esse argumento não estar obrigatoriamente

relacionado a constatações muito apuradas.

O reorço da estatística, por exemplo, tem base cientíca, é resultado de le-

vantamentos, numerosas comparações etc. Entretanto, para o argumento em-

pírico basta a experiência cotidiana. Situações isoladas, situações pessoais ou

burburinhos da mídia podem ser usados nesse tipo de argumento. Evidente-

mente, inormações com essa natureza são altamente questionáveis e, muitas

vezes, não podem ser aplicadas à sociedade de um modo geral.

Esses elementos aqui apontados constituem as desvantagens do argumento

empírico e justamente por isso o emprego desse tipo de recurso, no texto ou na

ala, pode colocar em risco toda a argumentação.

Como exemplo desse aspecto negativo, consideremos uma hipótese. Alguém

está deendendo a tese de que um artista amoso tem um comportamento agres-

sivo e violento. Para sustentar essa opinião, arma já ter encontrado esse artista,

dele recebendo uma agressão verbal quando lhe pediu um autógrao. Esse ar-

gumento empírico é totalmente desprovido de comprovação ou inormações

seguras sobre o caso relatado. Como acreditar em um exemplo pessoal, que é

parte da vivência de alguém, isto é, da vivência do autor da argumentação? Isso

gera uma desconança no público: outras pessoas viram a cena? Há otos que a

comprovem? Se a resposta a essas perguntas or negativa, a conclusão é apenas

uma: esse argumento empírico não se sustenta.

Porém, existem situações em que um argumento empírico representa van-

tagem, porque consegue uma aproximação entre o autor da argumentação e o

público. Vamos à análise de outra situação hipotética. Uma pessoa está tentan-

do provar que a alta de sinalização adequada em determinada rua da cidade

é a principal causa de acidentes no local. Fazendo uso do argumento empírico,

essa pessoa menciona que já morou em tal rua e, na época, eram requentes

os atropelamentos e a mobilização dos moradores pelo ato de um semáoro

de pedestre estar sempre com deeito. Novamente um exemplo pessoal (aliás,

observe-se a similaridade entre o argumento empírico e os reorços do exemplo

e do testemunho), mas dessa vez há possibilidade de comprovação. Se alguém
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da plateia quiser conrmar a inormação, basta azer uma visita à rua e alar com

alguns moradores (antigos vizinhos daquele que ez uso do argumento). Nesse

caso, o argumento empírico auxilia na comprovação da tese.

Ainda no que se reere a esse último exemplo, é importante atentar para o ato

de que o argumento empírico pode servir para promover a identicação do autor

com o público. Isso oi rapidamente mencionado no parágrao anterior, e cou

representado na situação analisada, porque a maioria do público é composta por

pessoas diretamente interessadas no problema (“a alta de sinalização adequada

em determinada rua da cidade”). Diante disso, a plateia, ao saber que o autor da

argumentação também oi morador daquela rua e é conhecedor do problema em

discussão, é conquistada imediatamente. A empatia entre o público e o autor do

discurso se estabelece e a pessoa que usou o argumento empírico passa a ser en-

carada como uma aliada por aqueles que, tendo denunciado a alta de sinalização,

esperam uma solução ecaz e imediata. Evidentemente que, cumprida essa etapa,

a identicação passa a uncionar como acilitador naquele que é o principal objeti-

vo do exercício argumentativo-retórico: o convencimento.

Argumento de igualdade
O argumento de igualdade é um dos mais usados na ala ou na escrita argu-

mentativa. Seu princípio básico é a analogia, a associação, ou seja, a aproxima-

ção de atos semelhantes.

Porém, é undamental prestar atenção à dierença entre os signicados das

palavras igual e semelhante para compreender o eeito do argumento de igual-

dade. Baseado em detalhes ou no aspecto geral de um ato, ele estabelece a

comparação entre a situação em debate e outra. O objetivo do artiício é tentar

azer com que o ato principal seja julgado ou considerado da mesma orma que

o ato anterior (que é parecido com o ato principal, mas não é igual a ele).

Logicamente, quanto mais pontos de contato entre um ato e outro orem de-

marcados, maior será a aproximação estabelecida e, consequentemente, maior

será o impacto do argumento de igualdade sobre o público.

Cite-se como exemplo um ato recente que mobilizou a polícia do Sul do

Brasil. Um homem oi preso acusado de assassinato. O corpo da vítima oi des-

coberto pela polícia dentro de uma mala. A idade da vítima e o detalhe da mala
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oram sucientes para que a mídia aproximasse o crime de um anterior, ocorrido

há poucos anos. Entretanto, nesse caso, a mala oi descoberta em um local pú-

blico, e não na casa do acusado.

Dierenças à parte, o ato é que a aproximação oi considerada viável pela

polícia, que passou a investigar se o homem preso poderia estar envolvido no

crime anterior. As suspeitas aumentaram depois de a polícia ter descoberto

outras coincidências entre os dois crimes: o rapto e o uso de sacos plásticos.

Depois de algum tempo, a relação entre os crimes oi descartada, mas o argu-

mento da igualdade oi convincente e ecaz, pois motivou a retomada de um

caso antigo pela polícia, que ez novas averiguações (inclusive exame de DNA),

para só depois abandonar a hipótese1.

Argumento de dierença
Contrariamente ao argumento de igualdade, que se detém sobre os detalhes

ou sobre o aspecto geral de um ato para compará-lo a outro, o argumento da

dierença se concentra apenas nos detalhes para estabelecer a dierença, por

mínima que ela seja. O objetivo é demonstrar a dierença de intensidade nas

situações conrontadas, para tentar demonstrar que não há igualdade e que o

ato principal é, por exemplo, mais ou menos grave do que o ato selecionado

para a comparação.

A estrutura do argumento de dierença é muito parecida às comparações de

inerioridade e superioridade, como demonstram estes exemplos.

A consequência desse acidente oi mais séria que...

A consequência desse acidente oi menos séria que...

Temos acima duas introduções típicas de argumento de dierença. Cabe ao autor

da argumentação decidir pelo uso da comparação de inerioridade ou superiorida-

de, mas essa escolha depende do tema em questão e do objetivo pretendido.

Imaginando que dois escritores estejam concorrendo a um prêmio, o pro-

cesso de escolha pode resultar em vários exemplos de argumento de dierença,

conorme a seguir.
1

Conorme reportagem, “Um laudo preliminar do Instituto de Criminalística (IC) aastou as suspeitas de que Cristiano Gonçalves, de 25 anos, pudes-
se ser o assassino da menina Rachel Genore, encontrada morta dentro de uma mala na Rodoerroviária de Curitiba há mais de três anos. Gonçalves oi
preso no dia 21 de janeiro, em Santa Izabel do Oeste, no Sudoeste do estado, acusado de violentar, agredir e matar uma menina de sete anos” (ANÍBAL,
2012). A matéria completa pode ser acessada em <www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1219108&tit=DNA-
inocenta-mais-um-suspeito-de-matar-Rachel-Genore>.
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O escritor X merece receber o prêmio porque publicou mais livros de su-

cesso do que o escritor Y.

O escritor Y não merece receber o prêmio porque seus livros tiveram

menos repercussão se comparados aos do escritor X.

Nesse contexto especíco, de premiação de um escritor, oi possível ormu-

lar exemplos de inerioridade e de superioridade. Entretanto, observe-se que os

exemplos dados dizem respeito a escritores dierentes. O cuidado necessário é

a manutenção da coerência das ideias apresentadas, e para isso basta construir

um período lógico. Essa tarea é simples, já que a maioria das pessoas recusaria

um período como o que vemos a seguir.

O escritor X merece receber o prêmio, porque publicou menos livros de

sucesso que o escritor Y.

Essa armação só poderia ser mantida se osse complementada. Uma possi-

bilidade de correção seria a escolha de outro critério determinante: a qualidade,

em vez da quantidade. Tal mudança, no entanto, exigiria um acréscimo parecido

com o sugerido a seguir.

O escritor X merece receber o prêmio porque publicou menos livros de

sucesso do que o escritor Y e isso resultou em livros demais qualidade.

Houve o acréscimo, o critério quantitativo oi superado pelo qualitativo e

o argumento de dierença tornou-se completo e lógico, tendo a conrontação

como principal pressuposto.

Argumento de escolha
O argumento de escolha é usado para tentar justicar o que não pode ser ex-

plicado acilmente. É um dos recursos mais estratégicos, embora privilegie mais a

armadilha que a comprovação de algum ato para a deesa da tese apresentada.

Para compreender melhor a unção desse argumento, imaginemos uma si-

tuação: o pai de um jovem é acusado de ter sido conivente com o lho, que

cometeu um erro. Para tentar explicar o silêncio do pai, alguém, com o intuito de

deendê-lo, pode utilizar o argumento de escolha a seguir.

O que ele deveria ter eito: entregar o próprio lho ou ajudá-lo a ugir?
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Essas duas alternativas amenizam o eeito do silêncio do pai – anal, tratava-

-se do lho. Emocionalmente, o público é levado a concordar com a ideia de que

é diícil denunciar alguém tão próximo, assim como ajudar na uga seria um ato

condenável, porque esse pai não obrigaria o lho a lidar com o erro e a pagar por

ele. Seria como se o pai apoiasse o mau passo do jovem.

Contudo, tal atitude não seria, em essência, muito dierente daquela pela

qual o pai optou: car em silêncio, pois dessa orma ele também desobrigou o

lho de enrentar as consequências do erro cometido.

Esse raciocínio, no entanto, raramente é considerado pela maioria do público,

que acaba caindo na armadilha do argumento de escolha e passa a acreditar

que, entre as poucas opções desse pai, “ele não agiu tão mal assim”.

A vitória é do autor da argumentação, que soube se valer de um argumento

de alto nível retórico para tirar do pai a culpa que, até então, a ele estava sendo

atribuída. O argumento é de eeito, de orte apelo emocional, mas, assim como

o empírico, não tem base cientíca, pois não se baseia em atos, e sim, somente

em suposições apresentadas com o claro intuito de obrigar a plateia a analisar o

caso sob outro ângulo. Justamente por isso esse argumento é considerado uma

armadilha ao público: o autor do discurso opõe o ato a uma suposição que,

além de ser viável, verossímil, anula a orça do ato discutido, para não alar da

ausência de cienticidade que caracteriza toda e qualquer suposição. Em outras

palavras, esse tipo de argumento não explora o que aconteceu, mas o que pode-

ria ter acontecido e ( por sorte!) pôde ser evitado.

Texto complementar
O texto a seguir desenvolve e exemplica conceitos importantes para o exer-

cício da argumentação. É hora de ver as aplicações da teoria. O autor as apresen-

ta de modo claro e breve. Boa leitura!

Argumento, persuasão e explicação

(MURCHO, 2012)

Antes de mais, é necessário não conundir argumentos com as suas

ormas lógicas. Um argumento é um conjunto de armações em que se pro-

cura sustentar uma delas (a conclusão) por meio das outras (as premissas).
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A orma lógica de um argumento é apenas a sua estrutura relevante para a

validade dedutiva.

A própria noção de argumento enrenta algumas diculdades. Os argu-

mentos não caem das árvores; não vêm empacotados como argumentos. É

necessário que um agente racional agrupe um dado conjunto de armações

com a intenção de produzir um argumento. Caso contrário, poderíamos, pe-

rante qualquer conjunto de armações, acusar quem as proere de estar a

apresentar argumentos inválidos. É por isso que não se pode evitar dizer que

um argumento é um conjunto de armações em que se pretende que uma

delas seja sustentada pelas outras. Claro que há ormas de evitar a menção

explícita a um agente cognitivo (como dizer que um argumento é constitu-

ído por uma conclusão e uma ou mais premissas), mas se trata apenas de

uma orma de iludir as coisas.

Não há uma denição correta e inormativa de orma lógica. Podemos

dizer que a orma lógica de um argumento é a sua estrutura relevante para

a validade dedutiva. Nem toda a validade é dedutiva, ou exclusivamente de-

pendente da orma lógica. [...]

A primeira tentação que é necessário evitar é pensar que a validade é

tudo o que conta para a orça persuasiva de um argumento. Por orça per-

suasiva não quero dizer “seja o que or que tenha poder para persuadir seja

quem or”, pois as pessoas deixam-se persuadir pelos mais estrondosos dis-

parates, pelo motivo singelo de que as pessoas têm atitudes irracionais. Se

equacionarmos a persuasão com o que eetivamente tem poder para con-

vencer as pessoas, não poderemos dizer que as alácias são argumentos in-

válidos já que, por denição, as alácias são argumentos persuasivos para

muitas pessoas sem preparação lógica. Assim, por orça persuasiva entendo

“orça persuasiva racional”: isto é, o que tem poder para persuadir um agente

cognitivo que não se deixe iludir por erros de raciocínio. Ora, nem tudo o que

é um argumento válido tem orça persuasiva ou é racionalmente persuasivo.

Considere-se o seguinte caso:

Se a Lua é verde, os corvos são azuis.

 A Lua é verde.

Logo, os corvos são azuis.
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Esse é um argumento válido. Contudo, não é sólido: as suas premissas

não são verdadeiras. E por isso o argumento não tem orça persuasiva: não é

racionalmente persuasivo. Isso signica que não tem poder para convencer

racionalmente um agente de que a sua conclusão é verdadeira. A conusão

começa quando se pensa que nada há de errado com esse argumento, que

o argumento é pereitamente bom, mas as suas premissas são alsas. Isso é

uma conusão entre o argumento em si e a sua orma lógica. O argumento é

mau, ou muitíssimo raco, no sentido de não ser racionalmente persuasivo;

mas a sua orma lógica é válida. Dizer que nada há de errado com o argu-

mento é conundir o argumento com a sua orma lógica.

Mas há outros casos de argumentos válidos que não são racionalmente

persuasivos, apesar de serem sólidos. Considere-se o seguinte argumento:

Os corvos são pretos.

Logo, os corvos são pretos.

Esse argumento é sólido: é válido e a sua premissa é verdadeira. Mas é

evidentemente um mau argumento, sem orça persuasiva: é circular. [...]

Numa explicação, não se exige a relação de plausibilidade entre “premis-

sas” e “conclusão” que se exige num argumento. Aliás, numa explicação não

há premissas nem conclusões: há apenas o que se quer explicar e o que se

usa para o explicar. Contudo, é comum usar-se a orma linguística de um

argumento, o que pode provocar conusões terríveis. Vejamos o seguinte

exemplo de uma explicação:

Existem estações do ano nas latitudes elevadas porque o eixo da Terra está

inclinado, o que provoca, juntamente com o movimento em torno do Sol, varia-

ções na intensidade com que os raios do Sol chegam à Terra.

Essa é uma boa explicação da existência de estações do ano na Terra.

Mas podemos usar a orma linguística de um argumento, concluindo com

“Existem estações do ano” e usando as outras orações como premissas. Se o

zermos, contudo, percebemos que a conclusão é muitíssimo mais plausível

do que as premissas. E esse é um padrão geral que observamos nas explica-

ções: em geral, o que se quer explicar é algo que já conhecemos e que não é

disputável, ao passo que para explicar tal enômeno se recorre a elementos

complexos de ísica ou outras disciplinas, muitíssimo menos plausíveis ou
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evidentes do que o enômeno a explicar. Pense-se na explicação do ponto

de ebulição da água; ou na explicação dos contágios; ou na explicação da

queda dos corpos. Em todos esses casos deseja-se explicar algo que é evi-

dente: um enômeno óbvio, que não está em discussão, diretamente obser-

vável. E o objetivo da explicação não é persuadir-nos de que tal enômeno

existe, mas antes explicar por que razão existe tal enômeno.

O que provoca conusões complementares é o ato de as próprias explica-

ções serem objeto de... argumentação. Como é evidente, nem todas as expli-

cações servem; umas são melhores do que outras. E ao discutir explicações

concorrentes temos de usar argumentos, pois não há outra orma de discutir

racionalmente. Mas isso não é o mesmo do que usar explicações como se

ossem argumentos; o que se debate nessas discussões é se a explicação A é

melhor do que a B, e portanto os argumentos que se apresentam têm como

conclusões coisas como “Logo, a explicação A é melhor do que a B.” E isso não

é uma explicação; é um argumento.

Repare-se num enômeno curioso: imagine-se que eu deendo uma dada

explicação A, contra uma explicação concorrente B. E imagine-se que o meu

argumento se baseia em premissas muitíssimo menos plausíveis do que as

premissas a avor da explicação B. Qualquer pessoa dirá que a explicação B

é melhor, precisamente porque o argumento a seu avor parte de premissas

mais plausíveis.

Se pensarmos em tudo isso, não é muito diícil concluir que o tipo de

lógica avançada por Aristóteles era mais adequada para controlar a inerên-

cia explicativa do que a inerência argumentativa. Pois o silogismo típico

parte de princípios gerais, mais discutíveis do que as verdades particulares a

que chega. Vejamos o exemplo clássico de silogismo:

Todos os homens são mortais.

Sócrates é um homem.

Logo, Sócrates é mortal.

A mortalidade de Sócrates é muitíssimo mais evidente do que a primei-

ra premissa: é muito mais diícil provar que todos os homens são mortais

do que provar que Sócrates é mortal. Sem dúvida que ninguém se deixa

convencer que Sócrates é mortal com um argumento desse gênero, preci-
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samente porque essa pessoa irá colocar em causa a primeira ou a segunda

premissa. Mas esse tipo de silogismo apresenta um modelo de explicação

cientíca: explicamos um enômeno conhecido (a mortalidade de Sócrates)

recorrendo a um princípio geral (que deveremos ter previamente estabeleci-

do por outros meios) e a um ato relevante sobre o enômeno que queremos

explicar.

É verdade que, se ormos puristas, temos de admitir que a lógica de Aris-

tóteles não estava realmente concebida para lidar com premissas como a

segunda, que não é, estritamente alando, uma universal, considerando-se

articiosamente uma universal só para a podermos usar nesse tipo de lógica.

Mas se em vez de uma premissa com um nome próprio tivermos uma par-

ticular, camos com o mesmo resultado: uma conclusão particular é em

geral muito mais plausível do que uma premissa universal sobre o mesmo

domínio do conhecimento – pois é mais plausível, por exemplo, que alguns

corvos são pretos do que a ideia de que todos os corvos são aves.

Dica de estudo
Crítica (Revista de Filosofa)� – <http://criticanarede.com>

Neste site, é possível acessar vários textos sobre argumentação, lógica e retó-

rica, os quais aproundam a exposição e a discussão acerca de técnicas e recur-

sos usados em textos e alas que objetivam a comprovação de uma tese.

Atividades
1. Cite um exemplo de argumento de dierença, comentando sobre ele breve-

mente.
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2. Aponte ao menos um ponto negativo e um positivo para a utilização do ar-

gumento empírico.

3. Associe o argumento causal e o argumento consecutivo.
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Gabarito
1. Embora muitos exemplos sejam possíveis, pode ser mencionado o seguinte

argumento de dierença: “A loja cresceu nos últimos anos porque teve mais

lucro que as concorrentes.” Esse argumento conronta uma loja com outras

do mesmo ramo e a comparação estabelece uma dierença de superiorida-

de, pelo uso da palavra mais, que enaltece a loja que cresceu, destacando-a

perante as demais.

2. Como vantagem para o uso do argumento empírico, deve ser mencionada,

sobretudo, a identicação que pode ser promovida entre o autor da argumen-

tação e a plateia. Isso se deve ao ato de esse tipo de argumento azer uso de

atos de grande repercussão na mídia ou atos mais inormais, o que acilita

bastante a conquista da empatia do público. Quanto às desvantagens, pode

ser citada a característica não cientíca do argumento empírico, já que ele se

relaciona mais à experiência do indivíduo, dispensando critérios objetivos.
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3. O argumento causal e o argumento consecutivo são totalmente dependen-

tes um do outro, porque existe uma ação (causa) que desencadeia outra

(consequência). A associação é tão orte que o mesmo argumento enuncia

a ação geradora e seu eeito, como neste exemplo: “A conusão ocorreu pelo

grande número de pessoas que havia no evento.” O período citado apresenta

a conusão como consequência e o “grande número de pessoas que havia

no evento” como causa. Então, cabe ao autor da argumentação determinar o

termo que deseja ressaltar: se a causa or enatizada, será usado o argumen-

to causal; se or a consequência aquela a receber destaque, o argumento

será o consecutivo.





É importante termos presente o eeito retórico da escolha do argu-

mento adequado. Como qualquer texto, o argumento exige linguagem

adequada, porque se direciona a um público com determinado perl. Isso

dene o aspecto pragmático da redação de cada argumento, isoladamen-

te, e do texto argumentativo como um todo.

Assim como tudo que envolve o aspecto retórico, redigir os argumen-

tos selecionados para a comprovação de uma tese é uma atividade essen-

cialmente estratégica, racional, mas com o claro intuito de aetar o aspec-

to emocional do público.

Vamos ver mais alguns tipos de argumentos, com seus respectivos

eeitos, especicidades, nuances e unções.

Argumento descritivo
Quando a descrição é usada como argumento, o objetivo é o detalha-

mento, cuja unção é tanto enatizar o número de características do que é

descrito como destacar as características, pela qualidade que elas repre-

sentam. Por esse motivo, o argumento descritivo é muito usado nas áreas

publicitária e de vendas. Tomando como exemplo o anúncio de um carro,

podemos ormar uma lista razoável de itens:

direção hidráulica;�

rodas de liga leve;�

IPVA pago;�

tanque cheio;�

vidros elétricos;�

reios ABS;�

sensor de estacionamento;�
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GPS;�

bancos de couro;�

air bags� ;

câmbio automático sequencial;�

alarme;�

película de proteção nos vidros.�

Essa lista reúne características requentemente anunciadas na mídia. Sem

azer reerência a um modelo especíco, os itens mencionados estilizam o dis-

curso publicitário do ramo automobilístico para ornecer um exemplo de argu-

mento descritivo.

Analisando mais a undo a intenção dessa lista, pode-se chegar à estrutura

argumentativa abaixo.

Compre o carro X porque ele inclui direção hidráulica, rodas de liga leve,

IPVA pago, tanque cheio, vidros elétricos, reios ABS, sensor de estacionamento,

GPS, bancos de couro, air bags, câmbio automático sequencial, alarme e pelí-

cula de proteção nos vidros.

Com base nesse ormato, conclui-se mais acilmente que a lista de itens serve

de argumento para convencer o público a comprar o carro. O grande número

de características impressiona, mas não apenas pela quantidade o argumen-

to descritivo chama a atenção. Em muitos casos, a apresentação de detalhes

sobre algum local, pessoa ou acontecimento revela pesquisa, conhecimento e

conere mais segurança à argumentação. E imediatamente o público relaciona

a segurança com o autor do discurso, o que é de grande ajuda no processo de

convencimento.

Ao contrário do que se propaga, sobretudo na escola, a descrição não se

resume a uma sequência de adjetivos. Também os verbos, quando elencados

um após o outro, assumem a unção descritiva, porque detalham ações e pro-

cedimentos. Isso é comum no testemunho, reorço muito similar ao argumento

descritivo: quando alguém é questionado sobre quem e o que viu em determi-

nado local que depois se tornou uma cena de crime, deve reunir verbos e adjeti-

vos em sua resposta. A título de exemplo, pode ser citado o trecho a seguir.
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Um homem vestindo capa e roupa preta saiu de um carro azul, placa X, e

andou apressado pelo beco. Pegou o teleone celular, alou com alguém por

uns dois minutos, acendeu um cigarro e começou a correr . Correu até a porta

do ediício Y, olhou para os dois lados, verifcou, na altura da cintura, o que

parecia ser uma aca, e entrou no prédio.

No exemplo dado, observa-se um grande número de verbos. Eles desempe-

nham uma importante unção: detalhar as ações do homem por determinado perí-

odo para ornecer o máximo de inormações. Evidentemente, uma sequência como

a apresentada acima, ou parte dela, pode ser usada como argumento descritivo na

tentativa de comprovar a culpa do homem que é personagem do nosso exemplo.

Argumento de autoridade
O argumento de autoridade se assemelha a dois reorços: o exemplo e a cita-

ção. Assim, o autor da argumentação seleciona nomes de obras, autores ou pesso-

as inuentes na sociedade. O principal critério para a escolha do elemento-chave

do argumento de autoridade é a credibilidade, pois sempre o item escolhido pre-

cisa ser mencionado e lembrado quando se trata de determinado tema.

No caso de obras e autores, há uma interdependência inegável. Ambos devem

ser conhecidos do público, pois assim se alcança dupla credibilidade, qualidade

imediatamente transerida ao argumento de autoridade e, consequentemente,

ao autor da argumentação.

É necessário escolher os expoentes máximos da área em que se insere o tema

da argumentação. Quanto mais visibilidade e ama orem associadas ao elemen-

to utilizado, mais ecaz será o argumento de autoridade. Justamente pelo ato

de se estabelecer uma transerência entre o item citado, o argumento e a ar-

gumentação como um todo (que passam a ser igualados), o público é levado

a conerir credibilidade também ao autor do texto argumentativo (ou da ala).

Mas o eeito disso não se restringe à aproximação entre o enunciador da argu-

mentação e o público: daí também resulta a comprovação da tese, que pode se

azer de modo incontestável, dependendo do nome usado no argumento de au-

toridade. Sendo assim, é possível organizar esse processo com base na relação

de anterioridade dos atos: primeiro o nome citado provoca a aceitação da tese

pelo público; e, em um segundo momento, o público se aproxima mais do autor

do texto ou da ala.
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Mas atenção! Não é preciso usar uma prolieração desse tipo de argumento. O

mais indicado é usar o argumento de autoridade no momento certo. Recomen-

da-se que ele apareça no início da ala ou do texto. Não como primeiro argumen-

to, porque isso pode ser interpretado como algo que descaracterizaria a autoria

do discurso, mas depois de citados e brevemente apresentados os primeiros

argumentos. Essa dica auxilia no domínio do autor sobre o público. Já que o ar-

gumento de autoridade ajuda conerir credibilidade àquele que ala ou escreve,

quanto mais cedo o público or conquistado, mais ácil será o acesso do autor ao

público, que irá se mostrar pouco resistente às ideias apresentadas, porque oi

estrategicamente imbuído com o peso da credibilidade do nome citado.

Para escolher nomes representativos, é necessário determinar temas ou áreas.

Dessa orma, pode se chegar a resultados como estes:

Área/Tema Elemento  de  autoridade

Futebol Pelé

Telenovelas Regina  Duarte

Estatística IBGE

Leis  ambientais IBAMA

Física Einstein

O quadro apresentado reúne expoentes do utebol, das telenovelas, da esta-

tística, das leis ambientais e da ísica. Claro que muitos podem contestar algumas

escolhas e esse é um direito legítimo. No entanto, mesmo que alguém proponha

trocar o nome de Pelé pelo de Kaká, ou Ronaldo; ou o nome de Regina Duarte

pelo de Tarcísio Meira ou Raul Cortez, o ato é que os termos escolhidos, assim

como as substituições sugeridas, são imediatamente reconhecidos pelo públi-

co. Independente das preerências de cada um, não há como negar que Pelé e

Regina Duarte são sumidades nas áreas e nos temas a que oram associados.

Outro dado importante, a ser levado em conta, na hora de selecionar o

elemento-chave do argumento de autoridade, é a sua atualidade. Isso, porém,

não quer dizer que Pelé deva ser substituído por Kaká, um jogador mais novo.

Embora Pelé seja um veterano no mundo utebolístico, ele é atual, conhecido

no Brasil e no mundo. Mas nem todos os personagens amosos da história têm

essa vantagem. Alguns envelhecem, tornam-se ultrapassados (o que não sig-

nica dizer “menos importantes”) e passam a ser conhecidos apenas por algu-

mas pessoas (geralmente pertencentes a uma determinada geração). Vejamos

alguns exemplos:
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Área/Tema Elemento  de  autoridade

Beleza Martha  Rocha

Música  regional Belarmino e  Gabriela

Programa inantil Balão Mágico

Os exemplos dados nesse outro quadro não são conhecidos pela totalidade

do público. Eles são lembrados por algumas pessoas, mas, como não são mais

presenças assíduas na mídia, tornaram-se menos comentados e perderam parte

de sua orça e de sua representatividade junto ao tema ou à área a que se rela-

cionavam, antes, de modo praticamente imediato. Por essa razão, ao se pensar

no item mais adequado a um argumento de autoridade, é preciso certicar-se

de que ele está em pauta, é atual e pode ser reconhecido por todos tão logo seja

mencionado.

Outro viés do argumento de autoridade diz respeito à autopromoção. Ela

ocorre nos momentos em que o autor da argumentação cita atributos que con-

tribuem para a avalização de seu texto ou de sua ala pelo público. Mencionar

sua titulação (ex.: médico PhD em neurologia), a instituição de origem (ex.: atriz

ormada pela Ucla), ou atuações prossionais passadas (ex.: promotor no caso X,

que teve grande repercussão na mídia) também ajudam a conerir credibilida-

de ao texto ou à ala e, por consequência, ao autor da argumentação, gerando

maior aproximação entre o público e a pessoa que deende a tese.

Argumento generalizador
O argumento generalizador, como o nome já anuncia,generaliza, torna geral

aquilo que é especíco. Claro que quem decide usar esse tipo de argumento co-

nhece bem os eeitos de tal recurso: a ideia é iludir o público, de modo a azê-lo

esquecer as particularidades do indivíduo ou da situação em questão.

Por isso, existe orte apelo ao senso comum, que caracteriza algumas classes

ou prossões a partir de uma lista de qualidades e deeitos. Como exemplos,

podemos citar associações entre alguns prossionais e os pers que a sociedade

lhes atribui.

Pouco trabalho

Desonestidade CorrupçãoPolítico

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r
   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .
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Violência

Abuso  de  poder CorrupçãoPolicial

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r
   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .

Vaidade

Altos  Salários CorrupçãoAtor

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r
   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .

É evidente que não podemos aplicar todas as características apresentadas,

nos exemplos anteriores, a todos os políticos, a todos os policiais ou a todos os

atores. O ato de tais qualidades e deeitos (e não outros) serem associados a

políticos, policiais e atores tem inuência da mídia. Os atos repercutem em jor-

nais, revistas, sites e televisão, sendo cristalizados e adotados pela sociedade.

Repetindo-se a veiculação dos atos, o processo de associação vai se adensando,

de modo que se torna muito diícil reverter as características que determinam

um perl ou outro.

Tirando proveito justamente desse esquema inexível e rígido, o argumento

generalizador ganha eeito retórico. Quando utilizado, esse recurso traz à tona ca-

racterísticas que não azem parte do contexto debatido, tentando atrapalhar o jul-

gamento de valor que o público az. Vamos a um exemplo desse procedimento.

Situação real: multa de trânsito – a multa oi corretamente aplicada, mas

o motorista alega que não. Não há registro de queixas de corrupção contra

o policial que aplicou a multa.

Situação estabelecida pelo argumento generalizador: a multa não oi cor-

retamente aplicada porque todo policial é corrupto.

Como demonstrado, o argumento generalizador tenta conundir o público,

atribuindo ao policial um comportamento que não diz respeito especicamente

a ele, mas à classe dos policiais.

Argumento da condicionalidade
Estabelecer uma condição implica estabelecer uma interdependência, com

uma situação sendo concretizada somente por meio de outra. De um modo
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bastante amplo, esse tipo de argumento associa-se ao causal e ao consecutivo,

pois no argumento da condicionalidade a relação intrínseca estabelecida entre

dois atos parte do pressuposto de que uma coisa leva à outra. Para compreen-

der melhor o raciocínio que embasa a elaboração do argumento da condiciona-

lidade, analisemos os dados a seguir.

Tese: a alta de policiamento motiva a violência.

Conclusão: é preciso investir em segurança e policiamento para diminuir

a violência.

Argumento da condicionalidade: se houver maior policiamento, a violên-

cia irá diminuir.

Para aproundar as três etapas acima, algumas considerações são necessárias.

A tese utiliza, de modo claro, uma relação de causa e eeito, com a ajuda�

do verbo motivar .

Na conclusão, a interdependência entre segurança/policiamento e violên-�

cia é esboçada de modo mais evidente. Para tanto, são undamentais a

locução verbal é preciso investir e a preposição para.

Na redação do argumento de condicionalidade propriamente dito, a in-�

terdependência entre os elementos segurança/policiamento e violência

é organizada e consolidada. Nesse aspecto, o uso da conjunção se é de

suma importância.

Depois de eita a análise, convém observar que esse tipo de argumento é

utilizado requentemente. Sobretudo na política, nos planos de governo, no ho-

rário eleitoral ou nos debates, é comum identicarmos as relações indissociáveis

criadas pelos argumentos que investem na condicionalidade. É com base nelas

que os candidatos denem o seu perl e estabelecem uma tese norteadora para

o projeto político que deendem. Não é raro ouvirmos que a solução do Brasil

passa obrigatoriamente pela educação ou pela equiparação socioeconômica.

Em essência, discursos como esses são construídos com base em argumentos

de condicionalidade, como se armassem que “O Brasil só dará certo se elimi-

narmos a desigualdade social”, ou “O Brasil só dará certo se valorizarmos mais a

educação e o proessor.” Com certeza, essas palavras são conhecidas de todos.

Porém, quem já parou alguma vez para analisar o objetivo dessas armações?

O uso do se estabelece a condição e o eeito retórico, no período, é poderoso.
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Tanto que, em alguns casos, o público é levado a acreditar que o candidato por

ele escolhido é o melhor – anal, esse candidato não só descobriu qual é o pro-

blema do país como também sabe como solucioná-lo.

Argumento da comprovação
O argumento de comprovação, para muitos, é tema de dúvida, porque todo e

qualquer tipo de argumento é usado para comprovar uma tese. Essa armação é

verdadeira, mas o argumento de comprovação vai além da apresentação de um

raciocínio viável ou uma ideia convincente.

A rigor, todos os argumentos tentam provar algo, mas neste especíco tipo

de argumento a comprovação tem de ser concreta. Não basta, por exemplo, usar

o argumento da condicionalidade, que vimos anteriormente, para deender a

ideia de que o policiamento inibe a violência.

No argumento da comprovação, é preciso citar exemplos de cidades em que

essa associação deu certo, apresentando índices de violência antes e depois do

aumento do policiamento. Evidentemente, não é preciso que a comprovação

seja exatamente essa. Entretanto, é undamental que haja dados “cientícos”,

para que a tese não seja reduzida a uma impressão ou simples suspeita.

Nesse ponto, o argumento da comprovação associa-se ortemente a alguns

tipos de reorços, como o do testemunho, do exemplo e da estatística – que é o

mais conável e o mais utilizado na ormulação do argumento de comprovação

por conta de seu alto grau de cienticidade e objetividade. Em segundo lugar está

o testemunho, reorço com enorme potencial comprobatório, mas é undamen-

tal que ele seja estável, sem incoerências, sem alterações constantes do conteúdo

inormado e, preerencialmente, oriundo de uma onte absolutamente conável,

para não ser ragilizado ou colocado em dúvida por um conito de interesses ou

situação emocional entre as pessoas envolvidas na situação em debate.

Há alguns cuidados a serem tomados no que se reere aos exemplos, que

devem ser concretos, com alto grau de teor cientíco, sem que prevaleçam o

empirismo, as abstrações ou as armações de pouca credibilidade ou até relacio-

nadas a pessoas anônimas, sem nenhuma notoriedade.

Por m, azem parte do argumento da comprovação os resultados de exames

(de DNA, de balística, alcoólico ou toxicológico, entre outros) e materiais como

cartas, bilhetes, peças de roupa, objetos pessoais etc.
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Pela breve lista que ormulamos, pode-se medir a ecácia do argumento de

comprovação. Esse recurso atesta determinado ato, ornece provas. É o mais

racional dos argumentos e, por isso, o menos vulnerável a antíteses, pois não se

constrói a partir de uma redação estratégica. Seu eeito depende da prova que

apresenta. Portanto, o lema, nesse caso, é “mostrar para convencer”. Para esse

tipo de argumento, os dierentes modos de interpretar e apresentar um ato não

interessam: o que conta é o ato em si, razão pela qual a pessoa que utiliza a

comprovação para deender uma ideia deve ser um bom investigador. O proces-

so é árduo, mas vale a pena. Argumentos de comprovação raramente são ques-

tionados, pois azem valer a máxima de que “contra atos não há argumentos”.

Argumento probabilístico
Enquanto a maioria dos argumentos undamenta-se nas ações do presente

e do passado, o argumento probabilístico volta-se também para o uturo. De

base cientíca e também aeito às estatísticas e aos levantamentos, esse recurso

estabelece relações de lógica e temporalidade. O objetivo é apresentar possi-

bilidades, com base em dados anteriores, ou mesmo provar que uma situação

do passado recente oi desencadeada porque não poderia ser de outra maneira

levando em conta o histórico ou os acontecimentos do passado remoto.

Um exemplo que pode ser citado é o que envolve álcool e direção. Supo-

nhamos que um motorista alcoolizado tenha causado um grave acidente com

vítimas, mas se deende, dizendo não ter imaginado que poucas doses de álcool

poderiam provocar tamanha tragédia. Utilizando ao mesmo tempo os argumen-

tos da comprovação e o probabilístico, o autor da argumentação encarregado

de acusar o motorista pode se valer das estratégias a seguir.

Resultado do exame que mediu o nível de álcool no sangue do motorista�

acusado.

Fotos de um acidente causado por um motorista que apresentou o mes-�

mo teor de álcool no sangue que o motorista acusado.

Dados estatísticos dos acidentes causados por motoristas que não esta-�

vam sob eeito de álcool conrontados com os dados daqueles causados

por motoristas alcoolizados.

Cálculo eito a partir da conrontação anterior para determinar o poder�

destrutivo do álcool (o dobro, o triplo...).
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Com base no procedimento argumentativo que oi esboçado, podemos divi-

dir os argumentos utilizados da seguinte orma: os dois primeiros são de com-

provação; já os dois últimos são pontos de partida para a redação do argumen-

to probabilístico, pois a partir dos dados neles apresentados se conclui que a

probabilidade de provocar acidentes dirigindo alcoolizado é duas (ou três, ou

quatro...) vezes maior que sem estar embriagado. Dessa orma, chega-se à reda-

ção nal do argumento probabilístico:

O motorista acusado deve ser responsabilizado pelo acidente porque diri-

giu alcoolizado, estado que avorece o risco de acidentes.

Texto complementar
Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza acentuam que não existem “órmulas

mágicas” para o exercício argumentativo, abordam a importância da motivação

e da inormação na hora de argumentar e apontam um problema a ser evitado:

o uso do lugar-comum.

Fique atento a essas dicas!

Uma pergunta que certamente você já se ez

(FARACO; TEZZA, 2003, p. 262-264)

Vamos pensar sobre uma pergunta que certamente você já se ez, mor-

dendo a caneta diante de um tema complicado ou diante de uma dúvida

que você não consegue desatar: como argumentar bem? 

Bem, conhecemos por demonstrar a pergunta eita: não há nenhuma “ór-

mula mágica” da argumentação. Há “órmulas” para a ortograa, para a con-

cordância, para detalhes decoráveis da escrita – mas a argumentação é um

território pessoal : nele nós somos (ou tentamos ser) nós mesmos! Dizer que

há alguma mágica para “argumentar bem” signicaria dizer que há opiniões

“certas” e opiniões “erradas”, já prontinhas e empacotadas para nosso uso.

A questão é que a opinião é um problema nosso – nós é que construímos

nossos pontos de vista ao longo da vida. De outra orma, não passaríamos de

papagaios que decoram “verdades” e passam a repeti-las sem pensar...
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[...] os principais aspectos técnicos do texto argumentativo: unidade de

assunto, boa sequência lógica, boas inormações de apoio, clareza de lingua-

gem. Mas tudo isso é, digamos, o esqueleto do texto. E a substância?

Vamos pensar agora sobre alguns aspectos que intererem na qualidade

nal do texto, na sua “substância”. [...]

Motivação

É muito diícil argumentar sobre algum assunto que não nos motiva, que

não nos interessa. Suponha-se que se peça um texto sobre utebol e você

tenha horror a utebol. Você até pode encher linguiça, mas a desmotivação

certamente vai tirar todo o brilho do seu texto. Bem, não se sinta culpado:

acontece com todo mundo!

Inormações

É igualmente muito diícil escrever sobre um assunto sobre o qual não se

tenha inormação, mesmo que a questão nos interesse. Nesse caso, é sempre

melhor reorçar as inormações sobre o assunto, lendo mais, tomando nota,

multiplicando os pontos de vista. Escrever sem inormação de apoio, sem

dados concretos, em geral leva ao texto vazio, com muita conversa ada, que

não convence ninguém. A alta de inormação pode nos levar, por exemplo,

a dizer que o Sol gira ao redor da Terra, que Pelé é o presidente da república

e que a China ca na Europa. É claro que ninguém precisa ser uma enciclo-

pédia ambulante para argumentar bem – basta não ter vergonha de azer

consultas (ou, em caso de emergência,  perguntar! ) quando se tem dúvida

diante de um dado concreto que interesse à argumentação.

Como você vê, nesse terreno não há “órmulas” – só a leitura (livros, revis-

tas, jornais...) resolve!

O problema do lugar-comum

Falta de motivação com alta de inormação é geralmente a receita do

que há de pior num texto argumentativo: o lugar-comum (também chamado

de chavão ou clichê) que tem contaminado boa parte dos textos escolares (e

não só deles!).

O lugar-comum é aquela armação tão batida e repetida que não signi-

ca mais nada – tudo que se pode azer com ela é repeti-la. Na vida escolar,
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requentemente o chavão acaba sendo útil: encerramos o texto dizendo que

não há nada mais belo que o sorriso de uma criança, ou então que as guerras

acabarão quando todos perceberem que só o amor constrói, e tiramos uma

boa nota!

O lugar-comum, como já conclui tudo, dispensa-nos de pensar ou argu-

mentar. Muitas vezes, ele se resume a uma ordem ao leitor . Em vez de con-

vidar o leitor a seguir um raciocínio ou desdobrar criticamente um ponto

de vista, o lugar-comum convida-o simplesmente a obedecer a uma ordem

preestabelecida e indiscutível. Daí a relativa requência de ormas verbais

imperativas para o leitor, do tipo devemos ser assim, devemos azer assado,

que não decorrem de nenhuma sequência lógica ou de um argumento, mas

simplesmente de uma ordem, de um devemos porque devemos e pronto! 

Para “concluir” suas ordens ao leitor, o lugar-comum se alimenta de ar-

mações generalizantes, de totalidades indeterminadas [...].

Veja alguns exemplos dessas totalidades:

Nada pode destruir o bem.

O homem bom é mais eliz.

O Homem é um ser egoísta por natureza.

O Homem é um ser generoso por natureza.

O brasileiro não gosta de trabalhar.

 A sociedade é uma máquina que não pode parar.

O amor só é amor quando é autêntico.

Observe que, em geral, sentenças assim vêm desacompanhadas de qual-

quer explicação do que seja “bem”, “o Homem”, “o brasileiro”, “a sociedade”,

“o amor” – de ato, os lugares-comuns são blocos denitivos e totalizantes

que se transormam em ordens que se dão ao leitor, verdades indiscutíveis

evidentes por si ... Trabalhar com generalidades como “o Homem”, “o Jovem”, “o

Político”, “o Brasileiro”, sem explicitar de que homem, de que jovem, de que

político e de que brasileiro estamos alando, sem delimitar aixa etária, classe

social, cultura, circunstância, história etc. signica, quase sempre, dizer nada

sobre coisa alguma. Nós sabemos que o mundo é mais complexo que um

provérbio de calendário!
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Inelizmente, o lugar-comum proliera [...]; o perigo é que a repetição dessa

órmula vazia [...] acabe por embotar nossa capacidade argumentativa.

Há um outro aspecto a lembrar: lugar-comum e preconceito andam

sempre de mãos dadas. O preconceito é a armação congelada incapaz de

ir além de seu próprio chavão – ele se arma, teimoso e poderoso, na sua

incapacidade de argumentar e nos protege conortavelmente de todas as

dierenças que o mundo nos apresenta.

Dica de estudo
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão.� Prática de Texto: língua portu-

guesa para nossos estudantes. Petrópolis: Vozes, 2003.

O livro indicado traz três seções sobre texto argumentativo: em “Argumen-

tando I”, “Argumentando II” e “Argumentando III”, os autores discutem as carac-

terísticas desse modelo textual, indicam textos para leitura, analisam trechos

argumentativos e propõem diversos exercícios.

Atividades
1. Cite um exemplo de argumento de autoridade, comentando sobre ele bre-

vemente.
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2. Comente a relação entre o argumento descritivo e os textos publicitários.

3. Alguns reorços são undamentais em determinados tipos de argumentos.

Selecione um reorço e o associe a um dos argumentos apresentados.
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Gabarito
1. Entre os vários exemplos possíveis, pode ser citado o nome de um especialis-

ta no assunto que está sendo debatido. Para consolidar um argumento sobre

a indústria cinematográca hollywoodiana, pode-se citar o nome de Steven

Spielberg, diretor diversas vezes premiado. Por outro lado, se o assunto or a

economia brasileira, pode ser mencionado o nome do ex-presidente Fernan-

do Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real com êxito, na década de

1990. Como se vê, basta uma justicativa breve para consolidar a autoridade

de Spielberg no que se reere a cinema e de Fernando Henrique em se tra-

tando da economia de nosso país.

2. No texto publicitário, o argumento descritivo é usado para apresentar os

atributos do produto. Geralmente são listadas as principais qualidades do

objeto anunciado, a m de convencer o público a comprá-lo.

3. A estatística é um bom exemplo, porque pode ser utilizada simplesmente

como reorço e também como argumento. Dentre os argumentos, destacam-

-se o da comprovação e o probabilístico. No primeiro caso, o dado estatísti-

co é usado pelo aspecto cientíco, pois evidencia pesquisa; no segundo, a

estatística indica possibilidades, a partir da permanência ou da alteração de

alguns índices (queda de preços dos alimentos, alta nos preços dos impostos

etc.) em determinado período.





A retórica inuencia o exercício argumentativo a ponto de o qualicar

e classicar. Existem dois tipos de argumentação:

demonstrativa� , que mostra e expõe um tema e seus argumentos de

modo estritamente racional;

retórica� , que usa estratégias de apelo emocional para convencer o

público acerca de determinada ideia.

A partir dessa dupla classicação e das dierenças entre elas, algu-

mas unções da linguagem contribuem para esses dois modelos de

argumentação.

Por privilegiar a apresentação de um assunto de modo aproundado e

com undamentos, a argumentação demonstrativa associa-se ortemente

à unção reerencial da linguagem.

Já a argumentação retórica, tendo como nalidade a aproximação

entre o autor e o público, emprega requentemente os recursos das un-

ções ática e conativa da linguagem.

Mas além das argumentações demonstrativa e retórica há raciocínios

que constituem verdadeiras armadilhas para o público mais desatento.

São assim os textos e as alas que priorizam argumentos como o generali-

zador e o empírico, entre outros, para tentar conundir a plateia na hora de

emitir um juízo de valor sobre o assunto em debate. Além desse artiício,

as armadilhas argumentativas também usam a repetição, alguns alsos

argumentos e até mesmo a uência do autor na ala ou na escrita para

desestabilizar o público.

Por essas razões, devemos conhecer esses recursos, para caracterizá-

-los e dierenciá-los das argumentações válidas, aprimorando as técnicas

de produção, recepção e crítica no que diz respeito à argumentação alada

ou escrita.

Tipos de argumentação, retórica e

unções da linguagem

91



92

Tipos de argumentação, retórica e unções da linguagem

Argumentação demonstrativa
A argumentação demonstrativa utiliza a comprovação como recurso, mas

sem apelar emocionalmente para o público. Nesse tipo de ala ou texto, basta a

exposição de dados que sustentem a tese.

Depois de consolidada a ideia a ser deendida, o autor da argumentação deve

azer uma busca ou pesquisa para reunir provas que possam ser apresentadas.

Dessa orma, além do teor comprobatório dos argumentos, a argumentação de-

monstrativa necessita de lógica e clareza, mas dispensa as estratégias próprias

da retórica.

Na demonstração, a unção do autor é buscar e organizar os atos para con-

vencer o público da viabilidade da tese apresentada. Sendo assim, os argumen-

tos de comprovação são os mais utilizados na argumentação demonstrativa.

Uma situação que exemplica adequadamente esse tipo de discurso é a lista

dos livros mais vendidos no país. Vamos a um exemplo.

FICÇÃO

(VEJA, 2010)

1 Querido John

Nicholas Sparks (1/29) Novo Conceito

2 A Cabana

William Young (2/112) Sextante

3 A Última Música

Nicholas Sparks (3/23) Novo Conceito

4 Elite da Tropa 2

Luis Eduardo Soares, Rodrigo Pimentel e outros (4/5) Nova Fronteira

5 Depois da Escuridão

Sidney Sheldon (0/1) Record

6 Fora de Mim

Martha Medeiros (6/3) Objetiva

7 Queda de Gigantes

Ken Follet (7/5) Sextante

8 O Último Olimpiano
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Rick Riordan (5/13) Intrínseca

9 O Pequeno Príncipe

Antoine de Saint-Exupéry (0/22) Agir

10 A Hospedeira

Stephanie Meyer (10/14) Intrínseca

Supondo que o autor da argumentação deseja provar que determinada obra

teve excelentes vendas e boa recepção do público, a lista anterior pode ser usada

como argumento. Entretanto, essa hipótese (tal como aqui apresentada) é válida

apenas para ilustrar a argumentação demonstrativa.

Diante disso, importa observar que a mesma lista pode ser usada também

na argumentação retórica. Para tanto, basta que seja estabelecida uma hipótese

um pouco dierente. A nova suposição, inicialmente, será igual à suposição ante -

rior. Nesse segundo caso, o autor da argumentação também deseja provar que

determinada obra teve excelentes vendas e boa recepção do público, mas, além

disso, tem como objetivo convencer o público a comprar o livro indicado usando

como argumento a posição que ele ocupa no ranking dos mais vendidos.

Com base nessa comparação, pode-se perceber com mais clareza que a argu-

mentação demonstrativa preocupa-se em inormar os atos apurados, enquanto

a argumentação retórica dá mais relevância à reação que as inormações trans-

mitidas provocam no público.

Por envolver os atos pura e simplesmente, a argumentação demonstrativa

privilegia a objetividade. Por essa razão, é constantemente usada pela ciência,

área em que as inormações sempre devem ter base concreta, alternando ar-

mação e comprovação.

Outra característica da ciência que a associa à demonstração é o ato de pro-

duzir inúmeros textos que se abstêm de denir um ponto de vista ou deender

uma tese. Se não osse assim, seriam ressaltados apenas os aspectos positivos

ou negativos de determinado tema. Porém, quando a demonstração é usada na

medicina, por exemplo (tomando como hipótese a descrição de um tratamento

de saúde), serve para indicar os beneícios do tratamento e as possíveis reações

adversas. Nenhuma inormação é omitida, independentemente do impacto do

conjunto de ideias sobre o público. Apesar disso, ao contrário do que muitos

pensam, pela racionalidade e a apresentação geral (que são características da ar-

gumentação demonstrativa) é possível convencer o leitor ou o ouvinte de que o
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tratamento descrito é a saída mais viável. Em um discurso da área médica, qual-

quer apelo emocional acabaria por desqualicar a prossão em si e desobede-

ceria aos preceitos da demonstração – que, como o nome anuncia, restringe-se

a demonstrar  algo, de modo amplo e aproundado. Ao público cabe decidir e

escolher depois de pesar os prós e os contras.

Função reerencial da linguagem

A unção reerencial prioriza a inormação em detrimento da opinião. Essa ca-

racterística vai ao encontro dos pressupostos da argumentação demonstrativa:

o texto que opta por essa unção da linguagem se mostra claramente a serviço

dos atos.

Em razão disso, a linguagem típica desse tipo de discurso é mais contida e tenta

evitar marcas de opinião. O uso excessivo de adjetivos e expressões com juízos de

valor é evitado, a m de a inormação ser transmitida ao público da maneira mais

“neutra” possível1. Desse modo, a unção reerencial obtém o mesmo resultado da

demonstração: os atos são expostos para que o público os julgue e critique.

Um exemplo popular e bastante conhecido do uso da unção reerencial da

linguagem são as notícias de jornais considerados sérios, por oposição àque-

les adeptos do sensacionalismo2. É comum o mesmo assunto ser noticiado em

 jornais distintos. Enquanto um veículo limita-se a inormar o ato, o outro julga,

atribui responsabilidades, ou seja, posiciona-se sobre o ato inormado.

Dois usos da linguagem

Função reerencial:� Homem salva bebê.

Linguagem sensacionalista:� Herói salva bebê.

Na oposição anterior, a dierença se estabelece a partir do uso da palavra

homem no primeiro exemplo e do termo herói , no segundo. A unção reerencial

não se posiciona sobre a atitude do homem, apenas a inorma. Inversamente,

a linguagem sensacionalista abre mão do termo homem e escolhe herói , subs-

tituindo um termo “neutro” por outro, que valoriza e enaltece o salvamento, a
1

Os adjetivos são muito usados para emitir juízo de valor (ou uma apreciação) sobre atos, pessoas e coisas. Entretanto, por mais que um texto não
aça uso de adjetivos para expressar opinião sobre algo ou alguém, não existe texto neutro, razão pela qual, neste material, as palavras “neutro” e
“neutra” sempre aparecem entre aspas. A alta de adjetivos a umenta a neutralidade do texto. Entretanto, a ordem das inormações em um período
 já indica ao leitor a que o autor dá destaque e o que ele julga secundário.

2
O Dicionário Novo Aurélio Século XXI  assim dene o sensacionalismo: “1. Divulgação e exploração, em tom espalhaatoso, de matéria capaz de

emocionar ou escandalizar. 2. Uso de escândalos, atitudes chocantes, hábitos exóticos etc., com o mesmo m.”
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ponto de atribuir ao homem características sobre-humanas. É inegável, portan-

to, que a escolha vocabular é a principal responsável por estabelecer a unção

reerencial, que se atém ao ato e transere a crítica para o público.

Tomar uma posição signica opinar. Chamar um homem de herói constitui

uma marca de opinião. Sendo assim, quanto menos marcas de opinião um texto

apresentar, maior será o espaço destinado à unção reerencial da linguagem,

que az jus à objetividade e à racionalidade, características undamentais para a

argumentação demonstrativa.

Argumentação retórica
A argumentação retórica vai além da demonstração, sendo rme no posicio-

namento que assume e deende. Mais que expor atos, a esse tipo de discurso

cabe vericar a melhor orma de passar determinada inormação. Evidentemen-

te, dentre as ormas vericadas se destaca aquela com mais apelo, que mais

chama a atenção do público: marcas de opinião, substituição de termos, uso

de elementos retóricos e escolha cuidadosa dos tipos de argumentos a serem

usados são indispensáveis a esse tipo de argumentação.

Depois de cumprido o estágio da demonstração, a argumentação retórica

deve transormar a plateia em uma aliada. O aspecto emocional desse tipo de

ala ou texto traduz a necessidade de se promover intensa relação entre a ideo-

logia do autor, representada pela tese que ele deende, e a do público.

O aspecto emocional da argumentação retórica exige uma linguagem exa-

cerbada. O sensacionalismo é um tipo de linguagem que se adapta muito bem

a essa modalidade de argumentação. É preciso investir na opinião para que o

discurso tenha um impacto emocional e contundente sobre o receptor. Por isso,

na argumentação retórica se privilegia a subjetividade: o autor não “neutraliza”

as inormações, mas as recebe, processa e transmite carregadas de valor e signi-

cado, para que, quando elas orem captadas pelo público, ocorra uma espécie

de transerência, processo em que o público assume as opiniões do autor como

se ossem suas.

Função conativa

De acordo com Roman Jakobson, a unção conativa da linguagem se preocu-

pa com o público-alvo. Seu intuito é provocar determinados eeitos sobre quem
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recebe a inormação, em consonância com as características da argumentação

retórica. Para alcançar esse resultado, alguns elementos retóricos são undamen-

tais. São valiosos os verbos no modo imperativo3 e os vocativos4, que ordenam

e chamam para uma conversa, respectivamente. Com mais ou menos ênase,

esses dois recursos (que podem ser usados tanto no texto escrito como na ala)

estabelecem um contato maior com a plateia e, consequentemente, há uma

aproximação entre o público e o autor do discurso.

Bons exemplos de textos que azem uso da unção conativa da linguagem

são os anúncios publicitários, com seu claro intuito de agir sobre o público, ten-

tando convencê-lo a comprar o produto anunciado.

Função ática

A unção ática da linguagem testa o canal de contato entre autor e público,

sendo ator indispensável para o êxito de uma comunicação: se o canal unciona,

o contato é estabelecido e o diálogo se desenvolve. Por isso, ela é requente-

mente usada na argumentação retórica.

Não é possível o autor da argumentação azer do público um aliado sem uma

compreensão mínima ou razoável das ideias apresentadas. Além disso, uma

das preocupações da retórica é justamente vericar se as inormações expostas

até determinado ponto da argumentação oram total ou ao menos satisatoria-

mente apreendidas pela plateia. Caso o enunciador detecte algum desvio na

comunicação, indicado pela alta de entendimento de algum ponto discutido

ou apresentado, o ideal é não continuar o discurso sem antes retomar a questão

problemática, elucidando-a.

Todo discurso pode ser comparado a uma rede. Cada parte tem undamental

importância para o entendimento geral. Portanto, nada mais justo que o autor

lançar mão dos recursos próprios da unção ática para determinar como evolui a

argumentação e averiguar a compreensão do público até determinado momen-

to. Sobretudo na ala, usamos constantemente elementos que testam o canal e

o contato: “certo?”, “não é?”, “não acha?”, “de acordo?”, “alguma dúvida?” etc. Como

tratamos de retórica, importa destacar que o emprego dessas expressões (ca-

racterísticas da unção ática da linguagem, já que se dirigirem diretamente ao

público, vericando se ele tem alguma dúvida em relação às inormações apre-

sentadas) cativa a plateia, que se sente valorizada pelo autor da argumentação.
3

Imperativo é o modo verbal que exprime ordens. Existem as ormas armativa e negativa do imperativo, conorme demonstram estes exemplos:
1. Faça (imperativo armativo do verbo azer ) o que lhe pedi. 2. Não deixe (imperativo negativo do verbo deixar ) de ir à reunião.

4
Conorme o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, o vocativo é uma “orma linguística (usualmente um substantivo) que expressa, no discurso

direto, aquele a quem o emissor se dirige. [Ex.: Ana, venha cá.]”
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No entanto, esse eeito é apenas aparente, sobretudo em se tratando de uma

argumentação retórica, em que o autor está mais preocupado com o sucesso e

a ecácia de seu discurso. O entendimento do público é undamental para que,

ao nal, a argumentação tenha êxito. Mas o ato de o público se sentir valoriza-

do quando o autor pergunta se há dúvidas sobre o tema tratado só correspon-

de a uma preocupação legítima do autor com o outro (e não consigo mesmo)

quando se trata de uma argumentação demonstrativa. Na ala de um proessor à

classe, por exemplo, a demonstração é privilegiada e, por isso, é mais importante

o entendimento ou o domínio do público sobre o tema, com base na explicação

dada, e não tanto o sucesso do autor na conquista de adeptos para a tese deen-

dida – como acontece na argumentação retórica.

A retórica e o argumento da aproximação

A aproximação é um dos resultados mais almejados pela retórica. Isso se

comprova com a importância da utilização das unções ática e conativa da lin-

guagem e também com alguns tipos de argumentos bastante especícos, como

o de autoridade e o empírico.

Além desses recursos, existem as expressões de eeito retórico e os artiícios pró-

prios da escrita ou da ala, dentre os quais se destacam as pausas, o ritmo da ala, a

pontuação, os gestos e até mesmo a posição e a movimentação durante a ala.

E é imprescindível citar um dos recursos mais utilizados no exercício argumen-

tativo, sobretudo naquele com ênase retórica: o argumento da aproximação.

Se, para a elaboração de qualquer escrita ou ala argumentativa, conhecer o

perl do público-alvo é condição undamental, essa necessidade aumenta quando

a decisão do autor é pelo uso do argumento da aproximação: é preciso conhecer

os anseios, as expectativas e a ideologia da plateia. Sendo impossível estabelecer

com precisão o perl de cada uma das pessoas do público, essa denição se az de

modo generalizante – daí a importância da expressão público médio.

Os levantamentos e as análises que precedem a determinação do perl do

receptor geralmente levam em conta inormações como temas de interesse,

idade, sexo, classe social, crenças e costumes, prossão, grau de escolarida-

de etc. Depois de pesquisados, esses dados são transormados em números,

sendo aproveitados os itens relativos à maioria das pessoas que azem parte do

público-alvo.
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Com esse tipo de cuidado, é menor a chance de o autor se concentrar em

exemplos distanciados da realidade da plateia (isso pode acabar com todas as

chances de sucesso de um discurso). Em outras palavras, com a prévia checagem

do perl dos receptores o autor tem mais condições de atender às expectativas

do seu público.

Para compreender a unção desse processo na escrita e na ala argumentati-

va, é de grande ajuda um caso citado por Stuart Hall, no livro A Identidade Cultu-

ral na Pós-Modernidade:

Em 1991, o então presidente americano, Bush, ansioso por restaurar uma maioria conservadora
na Suprema Corte americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um juiz negro de
visões políticas conservadoras. [...]

Durante as “audiências” em torno da indicação, no Senado, o juiz Thomas oi acusado de assédio
sexual por uma mulher negra [...]. Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da
raça; outros se opuseram a ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres negras
estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia: sua identidade como negra
ou sua identidade como mulher. [...] As mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas,
não apenas com base em sua inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao
eminismo. (HALL, 2001, p. 18-19)

No exemplo anterior, o público era toda a sociedade norte-americana.

Mesmo assim, é ácil perceber como as pessoas se posicionaram em relação ao

caso pelas anidades com o juiz Thomas (independentemente do que estabe-

lecia esse contato – a etnia, o sexo, a ideologia política etc.) ou pelas oposições

ao que ele representava. Fundamental, porém, é a conrmação de que o posi-

cionamento a avor ou contra por parte do público se consolida a partir dos ele-

mentos ornecidos no discurso para provocar a aproximação ou o aastamento

desse público.

No caso do argumento da aproximação, almeja-se total sintonia entre a ideo-

logia da plateia e a tese deendida pelo autor do discurso.

Outro exemplo de argumento de aproximação oi usado pelo apresentador

Silvio Santos em seu programa de domingo à noite. Em uma brincadeira orga-

nizada no palco, um dos artistas convidados escreveu no quadro de respostas o

sobrenome do presidente da França – Sarkozy. A plateia desaprovou a resposta

e vaiou o participante, que rebateu essa reação dizendo duvidar que alguém no

auditório soubesse quem era Sarkozy. Imediatamente, o próprio Silvio Santos se

dispôs a responder, armando que Sarkozy era o ponta-esquerda do Juventus.

Essa armação oi espirituosa e ecaz, neutralizando a provocação do artista à

plateia e o deixando em situação diícil. Intervindo, o apresentador ez parecer que
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nem mesmo ele (Silvio Santos) sabia quem era Sarkozy;nem mesmo ele (Silvio Santos) sabia quem era Sarkozy;��

isso não era importante;isso não era importante;��

o ato de alguém não conhecer aquele nome não era motivo para surpresa.o ato de alguém não conhecer aquele nome não era motivo para surpresa.��

Como se não bastasse, o comunicador também evitou a úria da plateia aoComo se não bastasse, o comunicador também evitou a úria da plateia ao

se ver subestimada pelo convidado e ainda alcançou o eito mais importante:se ver subestimada pelo convidado e ainda alcançou o eito mais importante:

colocou-se no mesmo nível do público. A consciência da probabilidade de al-colocou-se no mesmo nível do público. A consciência da probabilidade de al-

gumas pessoas não saberem que Sarkozgumas pessoas não saberem que Sarkozy era o presidente da França e y era o presidente da França e o ato deo ato de

conhecer muito bem o seu público oram decisivos para Silvio Santos evitar oconhecer muito bem o seu público oram decisivos para Silvio Santos evitar o

constrangimento e promover sua aproximação com o público no exato momen-constrangimento e promover sua aproximação com o público no exato momen-

to em que armou ser Sarkozy era apenas um jogador de utebol.to em que armou ser Sarkozy era apenas um jogador de utebol.

Armadilhas da argumentaçãoArmadilhas da argumentação
Uma das armadilhas mais conhecidas e usadas na escriUma das armadilhas mais conhecidas e usadas na escrita ou na ala argumen-ta ou na ala argumen-

tativa é o sosmatativa é o sosma55. Quando não analisado de modo mais atento e cuidadoso, o. Quando não analisado de modo mais atento e cuidadoso, o

sosma ilude o público pelos argumentos que utiliza. No entanto, esses argu-sosma ilude o público pelos argumentos que utiliza. No entanto, esses argu-

mentos não são totalmente válidos e não se sustentam, quando são verica-mentos não são totalmente válidos e não se sustentam, quando são verica-

dos criticamente. Na maioria das vezes, o autor da argumentação está ciente dados criticamente. Na maioria das vezes, o autor da argumentação está ciente da

ragilidade de sua argumentação, mas investe no discurso, tentando manipularragilidade de sua argumentação, mas investe no discurso, tentando manipular

o público. Podemos citar o argumento generalizador como exemplo de sos-o público. Podemos citar o argumento generalizador como exemplo de sos-

ma, pois esse recurso obriga o público a desconsiderar as especicidades de umma, pois esse recurso obriga o público a desconsiderar as especicidades de um

caso, mudança que pode comprometer a capacidade de jcaso, mudança que pode comprometer a capacidade de julgamento da plateia.ulgamento da plateia.

Pela má-é e pela ilusão que predominam nas armadilhas de argumentação,Pela má-é e pela ilusão que predominam nas armadilhas de argumentação,

muitos considerammuitos consideram sofsmasofsma um sinônimo deum sinônimo de aláciaalácia. Contudo, a alácia. Contudo, a alácia66, apesar, apesar

de também ter como intuito conundir o público para induzi-lo a um erro dede também ter como intuito conundir o público para induzi-lo a um erro de

posicionamento ou juízo de valor, tem signicado mais pejorativo, por ser rela-posicionamento ou juízo de valor, tem signicado mais pejorativo, por ser rela-

cionada a termos comocionada a termos como enganaçãoenganação ee trapaçatrapaça. Em situações concretas de argu-. Em situações concretas de argu-

mentação, de ato a alácia possui aspectos mentação, de ato a alácia possui aspectos mais negativos. A pessoa que az usomais negativos. A pessoa que az uso

desse tipo de artiício baseia-se em armações alsas. Portanto, isso não signi-desse tipo de artiício baseia-se em armações alsas. Portanto, isso não signi-

ca apenas desviar a atenção do público de características especícas: a aláciaca apenas desviar a atenção do público de características especícas: a alácia

aproveita o que não oi mencionado para criar possibilidades. Não há atos – háaproveita o que não oi mencionado para criar possibilidades. Não há atos – há

apenas imaginação, mesmo que as apenas imaginação, mesmo que as inormações pareçam coerentes e aplicáveisinormações pareçam coerentes e aplicáveis

ao contexto analisado.ao contexto analisado.
55

De acordo com Aurélio Buarque de Holanda,De acordo com Aurélio Buarque de Holanda, sofsmasofsma é um “argumento aparentemente válido, mas, na realidade, não conclusivo, e que supõeé um “argumento aparentemente válido, mas, na realidade, não conclusivo, e que supõe
má-é por parte má-é por parte de quem o apresenta”.de quem o apresenta”.

66
Com base na mesma onte da nota anterior, o termoCom base na mesma onte da nota anterior, o termo aláciaalácia pode ser denido pode ser denido como “como “armação alsa armação alsa ou errônea”ou errônea”..
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No campo das alsas argumentações, também se destaca o paralogismoNo campo das alsas argumentações, também se destaca o paralogismo77, que se, que se

aproxima muito do sosma. O paralogismo caracteriza-se pela deesa de um raciocí-aproxima muito do sosma. O paralogismo caracteriza-se pela deesa de um raciocí-

nio que não nio que não se concretiza inteiramente, ou sejase concretiza inteiramente, ou seja, que não é , que não é considerado considerado “válido” “válido” pelopelo

público, ao nal da argumentação. É o caso da ala ou da escrita que se baseia no ar-público, ao nal da argumentação. É o caso da ala ou da escrita que se baseia no ar-

gumento da legítima deesa, mesmo sendo de conhecimento de todos que a gumento da legítima deesa, mesmo sendo de conhecimento de todos que a vítimavítima

morreu e que oram disparados cinco tiros. Esses atos invalidam o raciocínio – anal,morreu e que oram disparados cinco tiros. Esses atos invalidam o raciocínio – anal,

para se deender apenas não é preciso disparar cinco tiros contra alguém.para se deender apenas não é preciso disparar cinco tiros contra alguém.

Outra armadilha argumentativa que deve ser conhecida (para evitá-la quandoOutra armadilha argumentativa que deve ser conhecida (para evitá-la quando

somos o autor da argumentação, ou reconhecê-la rapidamente quando aze-somos o autor da argumentação, ou reconhecê-la rapidamente quando aze-

mos parte do público) é a tautologiamos parte do público) é a tautologia88. Esse artiício tenta impressionar a plateia. Esse artiício tenta impressionar a plateia

pelo tamanho e pela complexidade da ideia apresentada. Evidente que tanto opelo tamanho e pela complexidade da ideia apresentada. Evidente que tanto o

tamanho quanto a complexidade são alsos, porque a tautologia dá corpo aotamanho quanto a complexidade são alsos, porque a tautologia dá corpo ao

texto argumentativo usando a repetição como principal recurso. O que parecetexto argumentativo usando a repetição como principal recurso. O que parece

grande ao público não passa de uma mesma ideia repetida com algumas varia-grande ao público não passa de uma mesma ideia repetida com algumas varia-

ções. Muitas pessoas usam a tautologia para associá-la aos argumentos racos,ções. Muitas pessoas usam a tautologia para associá-la aos argumentos racos,

desenvolvendo a ideia enunciada à exaustão, tentando torná-la vasta, imponen-desenvolvendo a ideia enunciada à exaustão, tentando torná-la vasta, imponen-

te. É uma tentativa te. É uma tentativa comum para tornar comum para tornar orte um argumento muito orte um argumento muito raco. Traco. Todavia,odavia,

desde os mais até os menos importantes argumentos devem ser apresentadosdesde os mais até os menos importantes argumentos devem ser apresentados

de maneira breve, para não cansar o público, que não prestará atenção à inor-de maneira breve, para não cansar o público, que não prestará atenção à inor-

mação se ela or extensa demais, e para demonstrar segurança.mação se ela or extensa demais, e para demonstrar segurança.

As boas ideias bastam pelo que elas são, dispensando eneites e acréscimosAs boas ideias bastam pelo que elas são, dispensando eneites e acréscimos

e essa lição vale para identicarmos pelo menos três coisas: um autor inseguro,e essa lição vale para identicarmos pelo menos três coisas: um autor inseguro,

argumentos rágeis e a armadilha argumentos rágeis e a armadilha da tautologia.da tautologia.

77
Conorme oConorme o Novo Aurélio Século XXI Novo Aurélio Século XXI ,, paralogism paralogismoo signica “raciocínio que não signica “raciocínio que não é válido”é válido”..

88
Para o termoPara o termo tautologiatautologia , Aurélio Buarque de Holanda registra esta denição: “Raciocínio que consiste em repetir com outras palavras o que se, Aurélio Buarque de Holanda registra esta denição: “Raciocínio que consiste em repetir com outras palavras o que se

pretende demonstrar.”pretende demonstrar.”

Texto complementarTexto complementar
Carmen Guerreiro comenta o poder da argumentação, alerta para algumasCarmen Guerreiro comenta o poder da argumentação, alerta para algumas

armadilhas do discurso e dá importantes dicas para a argumentação retórica.armadilhas do discurso e dá importantes dicas para a argumentação retórica.
Analise o texto e depois tente colocar em prática os Analise o texto e depois tente colocar em prática os conselhos da autora.conselhos da autora.

A atração pelo argumentoA atração pelo argumento
Especialistas garantem que estudar a arEspecialistas garantem que estudar a ar te de convencer os outroste de convencer os outros

virou necessidade não só para virou necessidade não só para quem quer persuadir,quem quer persuadir,
mas também não ser enrolado pela conversa alheiamas também não ser enrolado pela conversa alheia

(GUERREIRO, 2012)(GUERREIRO, 2012)
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Uma boa argumentação abre portas. É no que se acredita desde a Anti-Uma boa argumentação abre portas. É no que se acredita desde a Anti-

guidade, quando as primeiras técnicas retóricas oram criadas para conven-guidade, quando as primeiras técnicas retóricas oram criadas para conven-

cer e persuadir o público de uma ideia que, independentemente de ser ver-cer e persuadir o público de uma ideia que, independentemente de ser ver-

dadeira, é eloquente.dadeira, é eloquente.

Numa era de inormação global, no entanto, em que comunicar está naNuma era de inormação global, no entanto, em que comunicar está na

base das relações pessoais e prossionais, estar amiliarizado com as princi-base das relações pessoais e prossionais, estar amiliarizado com as princi-

pais ormas de convencimento virou um truno de mão dupla: quem sabe apais ormas de convencimento virou um truno de mão dupla: quem sabe a

importância de convencer alguém saberá também não cair tão ácil na pri-importância de convencer alguém saberá também não cair tão ácil na pri-

meira lábia dmeira lábia de um interlocutor.e um interlocutor.

[...][...]

Por isso, estar retoricamente preparado para as relações dialógicas – ePor isso, estar retoricamente preparado para as relações dialógicas – e

um bom começo pode ser seguir as orientações destas páginas – é tambémum bom começo pode ser seguir as orientações destas páginas – é também

estar vacinado contra argumentações inconsistentes ou até ajutas, tantoestar vacinado contra argumentações inconsistentes ou até ajutas, tanto

quanto para persuadir os outros. Essa preparação representa, nos dias dequanto para persuadir os outros. Essa preparação representa, nos dias de

hoje, uma verdadeira conquista da cidadania.hoje, uma verdadeira conquista da cidadania.

Falácias para fsgar os Falácias para fsgar os desavisadosdesavisados

Argumento-isca: induzir o interlocutor a admitir uma ideia que logoArgumento-isca: induzir o interlocutor a admitir uma ideia que logo��

depois será usada contra ele.depois será usada contra ele.

Despiste: deender um aspecto da armação Despiste: deender um aspecto da armação do oponente, mas deter-do oponente, mas deter-��

-se mais tempo em seus atores negativos.-se mais tempo em seus atores negativos.

Pressuposição: azer perguntas que, qualquer que seja a resposta,Pressuposição: azer perguntas que, qualquer que seja a resposta,��

comprometem o entrevistado.comprometem o entrevistado.

 Ad  Ad hominemhominem�� :: desqualicar uma armação desancando a pessoa dodesqualicar uma armação desancando a pessoa do

autor (autor (ad hominemad hominem), não o argumento), não o argumento11..

[...][...]

A eciência de um argumento, para os sostas, era proporcional a quantoA eciência de um argumento, para os sostas, era proporcional a quanto

ele parecia – e não necessariamente era – verdadeiro. A arqueologia e a -ele parecia – e não necessariamente era – verdadeiro. A arqueologia e a -

losoa têm demonstrado o quanto Platão parece ter subestimado a precio-losoa têm demonstrado o quanto Platão parece ter subestimado a precio-

sidade técnica da arte da persuasão (como oi denida a retórica); detalhesidade técnica da arte da persuasão (como oi denida a retórica); detalhe

que não passou em branco a que não passou em branco a seu discípulo Aristóteles, que sistematizou, emseu discípulo Aristóteles, que sistematizou, em

 Arte Retórica Arte Retórica, os atores que inuenciam o público em um discurso ou texto, os atores que inuenciam o público em um discurso ou texto
11

No verbeteNo verbete argumentoargumento, Aurélio Buarque de Holanda cita o, Aurélio Buarque de Holanda cita o argumento ad hominemargumento ad hominem , para o qual registra a seguinte denição: “Argumento, para o qual registra a seguinte denição: “Argumento
com que se procura conundir com que se procura conundir o adversário, opondo-lhe seus próprios o adversário, opondo-lhe seus próprios atos ou palavras.”atos ou palavras.”
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persuasivo: opersuasivo: o ethosethos (caráter e credibilidade do orador), o(caráter e credibilidade do orador), o pathos pathos (apelos emo-(apelos emo-

cionais) e ocionais) e o logoslogos (razão e lógica na construção do (razão e lógica na construção do argumento).argumento).

Ultrapassando a barreira moral imposta por Platão, Aristóteles chegou àUltrapassando a barreira moral imposta por Platão, Aristóteles chegou à

conclusão que xou a importância da retórica por séculos de história até osconclusão que xou a importância da retórica por séculos de história até os

dias de hoje: um discurso persuasivo pode ser usado para manipular pesso-dias de hoje: um discurso persuasivo pode ser usado para manipular pesso-

as, mas é também uma oras, mas é também uma orte erramenta de comunicação.te erramenta de comunicação.

Com a modernização das relações sociais, aCom a modernização das relações sociais, a retóricaretórica como era conheci-como era conheci-

da antigamente, mudou de nome, usa-se hojeda antigamente, mudou de nome, usa-se hoje relacionamento interpessoal relacionamento interpessoal ,,

comunicação interpessoal comunicação interpessoal  – explica o consultor de gestão de carreira e de– explica o consultor de gestão de carreira e de

marketingmarketing pessoal Ari Lima, que ministra palestras e escreve artigos sobre apessoal Ari Lima, que ministra palestras e escreve artigos sobre a

persuasão no mundo prossional.persuasão no mundo prossional.

Um discurso para cada públicoUm discurso para cada público

As estratégias de persuasão dependem do público para o As estratégias de persuasão dependem do público para o qual o discursoqual o discurso

é direcionado, mas podem ser sintetizadas em alguns pontos undamentais.é direcionado, mas podem ser sintetizadas em alguns pontos undamentais.

O primeiro passo é O primeiro passo é identicar o auditório, seus valores, seu comporidenticar o auditório, seus valores, seu comportamento,tamento,

suas expectativas.suas expectativas.

É importante ser observador É importante ser observador para começar a perceber as dierenças entrepara começar a perceber as dierenças entre

as pessoas, e saber distinguir se esse tipo de pessoa precisa do argumento Xas pessoas, e saber distinguir se esse tipo de pessoa precisa do argumento X

ou Y – aponta o consultor Ari Lima.ou Y – aponta o consultor Ari Lima.

O consultor acredita que conhecer o público vai além da simples obser-O consultor acredita que conhecer o público vai além da simples obser-

vação leiga. Hoje a psicologia já mapeou tipos humanos que podem auxiliarvação leiga. Hoje a psicologia já mapeou tipos humanos que podem auxiliar

na identicação de um na identicação de um público-alvo. [...]público-alvo. [...]

Formular tese inicial para criar adesãoFormular tese inicial para criar adesão

A etapa seguinte para persuadir é a ormulação de uma tese, na qual éA etapa seguinte para persuadir é a ormulação de uma tese, na qual é

importante xar o objetivo do discurso, saber do que queremos convencerimportante xar o objetivo do discurso, saber do que queremos convencer

o público.o público.

Uma boa dica é ter uma tese de adesão inicial, uma ideia de ácil e consen-Uma boa dica é ter uma tese de adesão inicial, uma ideia de ácil e consen-

sual aceitação que possa levar ao que se quer armar. Posso partir da ideiasual aceitação que possa levar ao que se quer armar. Posso partir da ideia

de que mortes acidentais são tragédias que devem ser evitadas ao máximo,de que mortes acidentais são tragédias que devem ser evitadas ao máximo,

para iniciar uma apara iniciar uma argumentação contra a posse de armas de rgumentação contra a posse de armas de ogo ou contra oogo ou contra o

uso de álcool no trânsito – arma Victor Hugo Caparica.uso de álcool no trânsito – arma Victor Hugo Caparica.
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Pensar um argumento desafadorPensar um argumento desafador

O passo seguinte é a O passo seguinte é a argumentação. Segundo Osório Antonio Cândido daargumentação. Segundo Osório Antonio Cândido da

Silva, proessor especialista em técnicas de comunicação e expressão verbal,Silva, proessor especialista em técnicas de comunicação e expressão verbal,

um bom argumento no início do discurso é o “ímã da atenção”, aquele queum bom argumento no início do discurso é o “ímã da atenção”, aquele que

vai desaar o público.vai desaar o público.

Tudo isso numa linguagem simples e clara, à altura da compreensão doTudo isso numa linguagem simples e clara, à altura da compreensão do

leitor que não terá elementos para discordar. Na parte nal, a leitor que não terá elementos para discordar. Na parte nal, a argumentaçãoargumentação

volta a azer reerência, não por acaso, ao ímã da atenção usado no início.volta a azer reerência, não por acaso, ao ímã da atenção usado no início.

Aqui ele reaparece ortalecido por todo o processo desenvolvido, não dei-Aqui ele reaparece ortalecido por todo o processo desenvolvido, não dei-

xando alternativa ao público que não seja xando alternativa ao público que não seja concordar e aceitar que oi persu-concordar e aceitar que oi persu-

adido – explica.adido – explica.

Estabelecer uma sequência Estabelecer uma sequência argumentativaargumentativa

Osório Antonio Cândido da Silva avalia que, após criar um argumento de-Osório Antonio Cândido da Silva avalia que, após criar um argumento de-

saador, devemos azer uma análise de atos que sustentem o raciocínio inicialsaador, devemos azer uma análise de atos que sustentem o raciocínio inicial

para “desmontar as resistências do opositor, conduzindo-o para uma situaçãopara “desmontar as resistências do opositor, conduzindo-o para uma situação

em que ele em que ele possa admitir somente possa admitir somente o que o autor o que o autor espera”espera”. Obtida essa . Obtida essa primeiraprimeira

“vitória”“vitória”, diz Silva, a , diz Silva, a missão de persuadir missão de persuadir estará bastante acilitada. Oestará bastante acilitada. Os próximoss próximos

argumentos, então, deverão ter uma estrutura sequenciada que dirija o racio-argumentos, então, deverão ter uma estrutura sequenciada que dirija o racio-

cínio da plateia para a lógica e concordância de ideias do discurso.cínio da plateia para a lógica e concordância de ideias do discurso.

Para complementar as estratégias de convencimento, o consultor emPara complementar as estratégias de convencimento, o consultor em

criatividade e negociação Jairo Siqueira lembra que o psicólogo norte-ame-criatividade e negociação Jairo Siqueira lembra que o psicólogo norte-ame-

ricano Robert Cialdini, renomado especialista no tema, apresenta seis princíricano Robert Cialdini, renomado especialista no tema, apresenta seis princí --

pios que podem auxiliar no pios que podem auxiliar no processo de persuasão:processo de persuasão:

a lei da reciprocidade –a lei da reciprocidade –�� as pessoas se sentem obrigadas a retribuiras pessoas se sentem obrigadas a retribuir

algo que lhes dermos;algo que lhes dermos;

a lei da consistência –a lei da consistência –�� as pessoas gostam de se mostrar consistentesas pessoas gostam de se mostrar consistentes

em seus pensamentos, sentimentos e ações – tomada uma decisão,em seus pensamentos, sentimentos e ações – tomada uma decisão,

elas se comprometem e cam inclinadas a mantê-la, ou mesmo darelas se comprometem e cam inclinadas a mantê-la, ou mesmo dar

um passo maior;um passo maior;

a lei do apreço –a lei do apreço –�� se você simpatiza com alguém, está mais inclinado ase você simpatiza com alguém, está mais inclinado a

agradar e a concordar com essa agradar e a concordar com essa pessoa;pessoa;
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a lei da escassez –� se você não está seguro sobre comprar alguma coi-

sa, no momento em que ela é anunciada como a “última oerta”, você

se dispõe a reexaminar sua posição;

a lei da autoridade –� quando uma pessoa que você admira ou res-

peita aprova uma ideia, você tende a pensar que ela é boa para você

também;

a lei da prova social –� se você está indeciso, tende a seguir o compor-

tamento das pessoas ao seu redor e azer o que é considerado social-

mente correto e seguro.

Dica de estudo
VIEIRA, Pe. Antônio.� Sermão da Sexagésima.

Este texto oi escrito no período barroco e pode ser encontrado em coletâ-

neas, na obra Sermões do Padre Antônio Vieira, ou em sites, em versões integrais,

disponíveis para download gratuito. O autor cou amoso pelo uso da argumen-

tação retórica, tema em que o Sermão da Sexagésima se destaca, pelo uso dos

reorços e pela organização do texto, que se az em etapas.

Atividades
1. Associe um exemplo de texto à argumentação demonstrativa e outro à argu-

mentação retórica, explicando os motivos de suas escolhas.
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2. Leia o texto a seguir e indique a unção da linguagem que deve ser associa-

da. Comente sua resposta.

Atenção! Se você ainda não comprou, a hora é agora! Ligue agora, aça

seu pedido e ganhe um desconto de 50% em sua compra.

3. Explique por que a unção ática da linguagem auxilia o eeito retórico na

argumentação.
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Gabarito
1. Apesar de haver várias respostas certas para este exercício, sugere-se a as-

sociação de um texto da área médica (sobre os maleícios e beneícios do

sol para a pele, por exemplo) com a argumentação demonstrativa, pelo ato

de esse tipo de texto privilegiar a comprovação racional dos atos apresen-

tados, de modo lógico e consistente, mas sem preocupação retórica. Para

exemplicar a argumentação retórica, cita-se o discurso político, pelas mar-

cas retóricas que apresenta: nesse caso, o objetivo é sempre convencer pelos

apelos emocionais eitos ao público.

2. No texto dado, impera a unção conativa da linguagem. Além dos pontos

de exclamação, podem ser mencionadas outras marcas que evidenciam a

preocupação com o público, como os verbos no imperativo (“ligue”), o uso

de pronomes e expressões indicando o interlocutor (“você” e “seu”) e termos

de alerta ao público (“atenção”).

3. A unção ática contribui para a retórica ao empregar expressões como não

é mesmo?, certo? , entre outras, responsáveis por vericar o entendimento do

público em relação às inormações transmitidas até determinado momento.

Outro ponto importante é o ato de essa unção ajudar o autor da argumen-

tação a estabelecer uma aproximação com o público-alvo pelo tom de con-

versa que conere ao texto ou à ala.





Na argumentação demonstrativa e na argumentação retórica, conhe-

cer as principais características do público-alvo é condição undamen-

tal. A produção de um texto ou de uma ala sempre tem o público como

pressuposto.

É o perl da plateia que orienta o autor do discurso na hora de escolher

quais termos usar, o tipo de linguagem (ormal, inormal ou intermediária)

e até mesmo exemplos a serem citados ou evitados. Por mais que pareça

algo abstrato, determinar um perl caracterizando a maior parte dos ou-

vintes ou leitores de um texto ajuda a concretizar o enunciado.

Embora seja possível reduzir o enunciado escrito ou alado a uma

sequência de temas, obedecendo a um aspecto generalizante e amplo,

existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento ou abordagem dos

assuntos elencados. Contudo, quando se dene um público especíco, o

autor começa a azer as escolhas determinando os elementos e o estilo do

texto. Cada dúvida (qual palavra, qual registro será adotado, qual exemplo

será entendido mais acilmente) encontra uma resposta graças à denição

do perl do público.

Autor e texto passam a ter um grupo especíco de interlocutores. Essa

aproximação entre autor e texto é inerente a todo processo comunicativo

– anal, o texto é o instrumento do autor para chegar até seu público.

Naturalmente, em um texto ou em uma ala há muito da ideologia do

autor. Para que o enunciado também diga respeito ao público, o autor

precisa conhecer a ideologia de seus interlocutores para ir ao seu encon-

tro. Mesmo que o objetivo seja a conrontação, os argumentos devem ser

compreendidos e aceitos pela plateia, que assim passa a considerar a tese,

ainda que no primeiro momento não concorde com ela.

Dessa orma, o texto ou a ala é responsável por conectar o autor ao seu

público e, justamente por isso, esses três elementos devem estar sempre

no mesmo nível, em total consonância e sintonia.

Da argumentação à retórica:

a importância do perfl do público
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Nível
PúblicoAutor Texto

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r
   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .

Qualquer desvio implicará alha na comunicação, provocada por atores di-

versos: alta de entendimento de partes do texto ou da ala pelo público, alta

de empatia entre autor e plateia etc. Qualquer que seja o problema de comuni-

cação, sua causa sempre está no autor, que produziu um enunciado reetindo a

sua ideologia, mas não a do público – e sem prever o perl dos interlocutores é

impossível garantir compreensão ou empatia. O resultado é o desnível separan-

do de um lado autor e texto e, do outro, o público.

Desnível
Autor Texto

Público

    I    E
    S
    D
    E
    B
   r   a
   s
    i    l
    S
 .    A
 .

Portanto, a comunicação deve ser em linha reta, alinhando seus três elemen-

tos básicos. Por isso, o autor deve conhecer seu público-alvo e se moldar por ele,

o texto deve ser pensado com base no público. Essa igualdade calcada no perl

do público é a principal condição para o diálogo se estabelecer.

Aspectos pragmático e

semântico do texto ou da ala
Na ala ou na escrita, o aspecto pragmático diz respeito ao contexto que orien-

ta a produção do enunciado. Dele azem parte a situação em que o texto ou ala

serão apresentados e o público a que eles se destinam. Supondo que alguém

deva proerir um discurso durante uma ormatura, por exemplo, é possível listar

algumas características exigidas da ala em uma sessão solene como essa. Com

certeza, o autor deverá usar uma linguagem ormal, obedecendo à gramática.

Além disso, com base no público de uma ormatura, composto principalmen-

te por amiliares, estudantes e proessores, pode-se concluir que a ala não deve

ser demasiado longa, e deve azer reerência sobretudo ao contexto escolar, pois

estudantes e proessores correspondem à maioria do público.
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Evidentemente, se mantivéssemos o público escolar, ormado por proessores

e alunos, mas alterássemos a situação, de modo a ter não uma ormatura e sim

uma conversa em sala durante o intervalo entre as aulas, a linguagem também

seria alterada. Nesse caso, não haveria necessidade de um registro ormal. Sendo

assim, já não seria necessário obedecer rigidamente às normas gramaticais.

É nesse tipo de relação entre enunciado e público-alvo, demonstrada nos

exemplos da ormatura e da conversa em sala de aula, que se baseia o aspecto

pragmático de um enunciado. De modo simplicado, a pragmática recomenda

que o texto ou a ala estejam em conormidade com a situação e o público-alvo.

No aspecto semântico, o público também tem participação decisiva. A inter-

pretação é um processo que depende essencialmente da ação do receptor sobre

o enunciado. Como as pessoas têm experiências dierentes, as particularidades

da ideologia, da cultura, das crenças e dos costumes de cada pessoa intererem

no entendimento, nas relações com o texto ou com a ala e, consequentemente,

no sentido atribuído às inormações transmitidas.

Relacionando os dois aspectos, pode-se armar que, ormulando o enunciado,

o autor escolhe os termos em unção do perl do público (aspecto pragmático),

pois a terminologia pode inuenciar positiva ou negativamente o modo como o

receptor compreende o conteúdo: se uma palavra não é entendida e tem papel

primordial no signicado do texto, o sentido não é apreendido em sua plenitude.

Para comprovar isso, analisemos o exemplo que segue.

Chapeuzinho Vermelho

E Chapeuzinho Vermelho viveu tranquila 57 anos, que é a média da vida

humana segundo Maltus, Thomas Robert, economista inglês nascido em

1766, em Rookew, pequena propriedade de seu pai, que oi grande amigo

de Rousseau. (FERNANDES, 2012, p. 2)

Tomemos o nome de Rousseau para alar do papel do público na atribuição

de sentido. O conto de onde oi tirado o excerto em questão é “Chapeuzinho

Vermelho”, de Millôr Fernandes, e usa como base o conto de adas para raciona-

lizar as antasias do texto. Portanto, a reerência a Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), considerado um mestre do racionalismo, reorça o objetivo do texto.

Considerando especicamente o trecho citado, dierentes públicos (e aqui a di-

erença se estabelece pelo conhecimento ou desconhecimento de quem oi Rous-
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seau) terão relações distintas com o texto, porque atribuirão signicados distintos

ao conto. Um público que não sabe da importância do nome de Rousseau para

o racionalismo entenderá a nalidade do texto, mas não compreenderá o trecho

transcrito. Isso signica que sua compreensão será deciente e não total. Em con-

trapartida, o entendimento será pleno na outra situação, em que um público or-

mado por pessoas que associam Rousseau ao racionalismo identica a nalidade

do texto e também a maneira como, azendo menção a Rousseau, o autor reorça

a inversão dos elementos dos contos de ada eita nesse texto.

Essa dierença demonstra que a intererência do público é primordial na

construção do sentido. Mencionamos dois públicos distintos que provocaram

variação na apreensão do texto, mas essa diversidade pode aumentar: quanto

mais heterogêneo or o público, maior a chance de o aspecto semântico apre-

sentar variações.

Público-alvo
Sendo um processo bastante amplo, a comunicação que prevê dierentes situ-

ações e públicos. Por isso, cada ato comunicativo exige uma linguagem especíca.

Quem já não ouviu alar que se comunicar é como trocar de roupa? De ato, há

eventos que exigem traje ormal, enquanto outros são absolutamente corriqueiros

e permitem o uso de um traje inormal e despojado, e tanto a ala como a escrita

seguem essa mesma regra: situações e públicos diversos exigem uma linguagem

dierenciada e pereitamente adaptada aos atores que a condicionam.

Aliás, em se tratando de ala e escrita, apenas essa dierença já dita padrões

diversos, pois a ala dispõe de recursos que altam à escrita e vice-versa. Como

se não bastasse, existem ainda elementos (dentre os quais se destaca o perl do

público) que pedem especicação ainda maior na hora de denir a linguagem.

Vejamos um exemplo citado e comentado por Carlos Alberto Faraco e Cristovão

Tezza no livro Ofcina de Texto:

Imagine que você está na la do ônibus e, sem querer, ouve o seguinte

diálogo:

- Como é, oi lá?
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- Fui.

- E daí? Falou com o cara?

- Ele não tava. Mas o outro atendeu.

- E o que oi que ele disse?

- Que altava aquela olha. Aquela que você disse que nem precisava.

- Aquela? Ih... então você vai ter mesmo que alar com ela.

- Mas ela perdeu. Ela disse pra ele.

- E perdeu onde?

- Lá mesmo, eu acho. Quem é que iria querer roubar aquilo?

Naturalmente, você não entendeu patavina dessa conversa. [...] Tanto

podem ser dois perigosos contrabandistas alando em código, quanto [...]

dois inocentes estudantes atrás, talvez, de uma página perdida de um traba-

lho escolar...

Entretanto, [...] as duas pessoas que conversam sabem exatamente do

que estão alando. (FARACO; TEZZA, 2003, p. 67)

Nessa passagem, expressões como aquela, ele e o cara indicam que essas re-

erências, ausentes para o leitor, são conhecidas e dominadas pelos alantes do

diálogo transcrito. A ala inormal, entre pessoas muito próximas, normalmen-

te permite aos interlocutores abrir mão do ornecimento de algumas inorma-

ções. Isso não seria possível na escrita ou em uma conversa mais ormal, entre

duas pessoas que acabaram de se conhecer. A conclusão é simples e abrange os

pontos expostos até agora. Portanto, para elaborar um texto ou uma ala deve-

mos levar em conta

a situação (ormal, inormal ou intermediária) da enunciação;�

o público-alvo;�

o modo de expressão (ala ou escrita).�
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Especifcando o público
Para denir o perl de um público, não basta caracterizá-lo como ormal ou

inormal. Sabemos que, quanto mais completo o perl traçado, mais ecaz poderá

ser o enunciado – se ele corresponder aos aspectos levantados com o perl.

Desse modo, é necessário elencar diversas categorias e tentar preencher

todas elas na denição de um perl. Imagine um público muito vasto, como o

de um canal de televisão, por exemplo. Evidentemente, é possível distinguir os

pers dos espectadores dos dierentes canais com apenas um ou dois atribu-

tos. No entanto, para a discussão do ormato de um programa de tevê se exige

um perl bem especíco e detalhado. Um bom modo de começar esse deline-

amento é averiguar as características do público, relacionando-as ao estilo do

programa, como em uma análise que valoriza o aspecto pragmático: “Donas de

casa podem ser alcançadas com uma programação mista, que rentabiliza o in-

vestimento. Os homens exigem programas mais dirigidos, de conteúdo editorial

especíco” (GLOBO, 2012, p. 1). Esse exemplo comprova que apenas o critério

da classe social ou da idade seria insuciente para determinar o ormato dos

programas. Da mesma maneira, de nada adiantaria, no primeiro caso, trabalhar

apenas com a hipótese de o público-alvo ser eminino. O ato de as mulheres

trabalharem ora de casa ou não é importante para a escolha do tipo de progra-

mação a ser apresentada.

Sendo assim, a análise para o estabelecimento do perl do público deve ser

um processo meticuloso. Sugerem-se métodos cientícos de pesquisas qualita-

tivas ou quantitativas, erramentas como e-mails ou ormulários de sugestões e

críticas. Tais recursos auxiliam a personalização do texto ou da ala, para o autor

se aproximar do público, buscando conquistá-lo à medida que atende a expec-

tativas identicadas nas pesquisas.

Dependendo da situação, o termo defnição deve ser considerado à risca na

hora de se estabelecer o perl de um público. Apesar de às vezes ser pereita-

mente possível trabalhar com aixas de idade, há casos em que a ausência de

uma idade especíca é um complicador. Por exemplo, não há como ter sucesso

completo na produção de um lme para crianças de 5 a 8 anos de idade, já que

os extremos dessa aixa etária têm interesses muito distintos. A criança de 5 anos

é mais inantil e responde melhor à antasia típica dos contos de ada, que dão

vida, voz e sionomia humana a olhas, pedras e ores. Já a criança de 8 anos re-

siste a esse tipo de recurso e responde melhor a histórias de aventura – as quais,

em geral, apresentam maior relação com a realidade.
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Em razão das nuances que podem ser determinantes no perl buscado, reco-

menda-se sempre uma análise aproundada do público. Para ilustrar esse pres-

suposto, observemos a gura a seguir.
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Público-alvo

É uma parcela
do público total.
E o público po-
t e n c i a l m e n t e
consumidor.

Público-alvo

O uso das cores para dar destaque a um pequeno grupo de pessoas é ecaz

para justicar a necessidade do detalhamento quando se vai compor o perl da

plateia. Associando a orientação passada pela ilustração ao exemplo do lme

produzido para crianças, pode-se entender o conceito inormado no quadro

branco (“público potencialmente consumidor”) como o modo de se reerir aos

espectadores do lme. As crianças são as suas consumidoras. Além disso, não

basta à equipe de produção saber que seu trabalho se destina a crianças: é pre-

ciso ocalizar o público inantil azendo um recorte preciso (crianças de 5 anos),

possibilitando ao lme atender satisatoriamente às expectativas do público-al-

vo. E as chances de isso acontecer são grandes. Restringe-se bastante o público,

mas os pontos de contato entre o lme e o público alvo multiplicam-se. A iden-

ticação entre os dois será total, porque oi respeitada uma regra importante:

conhecer para conquistar e ser aceito.

Planejando o texto ou a ala
Depois de levantado o perl do público, cabe ao autor pensar quais as es-

tratégias para adaptar o texto ou ala às características dos leitores ou ouvintes.

Nesse momento, é preciso ter boa capacidade de produção textual, conheci-

mento dos pressupostos básicos de argumentação e retórica, e um repertório de

linguagem vasto, que permita exibilizar alguns elementos do texto de acordo

com o perl da plateia.

Deve-se conhecer as expectativas do público e atendê-las não apenas para

conquistar a empatia e a adesão dos interlocutores: como essa sintonia produz
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um clima avorável à enunciação e ao autor, agradar e dominar a atenção do

público desde o início ajudam o autor a desempenhar seu papel com mais con-

ança e segurança. Sendo de grande importância, a conança e a segurança do

enunciador se reetem na uência verbal, no tom de voz, na clareza, nos gestos

e até mesmo no olhar.

A ala se dierencia da escrita por contar com a presença do interlocutor, de

modo que a harmonia entre autor e público é praticamente uma exigência nas

situações de ala. Se, nessa ocasião, o autor consegue estabelecer empatia com

a plateia desde o primeiro instante, sua segurança virá naturalmente, não se de-

sestabilizando por comentários negativos, olhares de reprovação ou comporta-

mentos que evidenciam desatenção ou discordância dos ouvintes em relação às

ideias apresentadas.

Entre as estratégias a serem pensadas para a ormulação do texto ou da ala,

são undamentais aspectos estruturais como o ormato e a extensão do enun-

ciado. Na modalidade argumentativa, existem inúmeros tipos de textos e alas,

desde as categorias de argumentação demonstrativa e retórica até discursos

exacerbados ou mais contidos; longos ou breves; com muita ou pouca alternân-

cia de atos, argumentos e exemplos; em orma de conversa com o público, com

muitas perguntas e intererências próprias da unção ática de linguagem, ou

em ormato de exposição, privilegiando o papel do autor.

Segundo os estudos de Herman Parret sobre o processo comunicativo, estra-

tégias são indispensáveis em situações envolvendo intersubjetividade, e esse é

o cenário de um enunciado argumentativo. Quando se deende uma tese diante

de um público heterogêneo e com ideologias distintas, a racionalidade estraté-

gica é um recurso ecaz para diminuir as dierenças e aumentar os pontos de

contato entre os pensamentos do autor e da plateia. Arma Parret: “a estratégia

pressupõe uma racionalidade motivada politicamente e subordinada aos moti-

vos de uma coletividade, de uma comunidade” (PARRET, 2001, p. 42, grios do

autor). Importa salientar a necessidade de a estratégia estar a serviço de uma

coletividade, que representa o público-alvo. Sendo assim, reorça-se mais uma

vez a importância do perl do interlocutor nas etapas iniciais de composição de

um texto ou ala.

O autor precisa pensar em seu público e, depois de consolidar o perl dos

leitores ou ouvintes, é imprescindível que tente pensar como os seus interlocu-

tores. A individualidade deve ser substituída pela preocupação com os outros,

pois o enunciado é dirigido a um conjunto de pessoas, e não ao próprio autor.
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Esse procedimento também é comentado por Herman Parret em  A Estética

da Comunicação, obra em que compara a enunciação à guerra e az reerência

ao primeiro capítulo do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, para demonstrar a im-

portância das “aproximações”, dos “cálculos”, “planos” e “computações” em um

conito, seja ele militar ou verbal. Conorme Parret, “O estrategista habilidoso é

capaz de subjugar o exército inimigo sem conronto militar, por meio do plane-

 jamento meticuloso, da simulação e da dissimulação” (PARRET, 2001, p. 44). Essa

habilidade está ortemente associada ao modo como o autor de uma argumen-

tação aborda seu interlocutor. É ato que, em uma situação envolvendo deesa

de ponto de vista e opinião, há oposições e embates. Entretanto, tudo isso é

neutralizado no momento em que o autor rompe a hierarquia e se coloca no

mesmo nível da plateia. Nesse aspecto, a etapa prévia de pesquisa, para conhe-

cer melhor as especicidades e os anseios do público, é um indicativo importan-

te desse traço de humildade.

Falando a um público
Pelas inúmeras dierenças entre a ala e a escrita, uma apresentação oral exige

do autor a preocupação com alguns itens sem importância no texto escrito. Vale

ressaltar que essa oposição é decorrente da principal dierença entre o alado e

o escrito: a presença do interlocutor na ala.

Durante a ala, o autor deve prestar atenção ao comportamento e às reações

da plateia. Com uma observação simples, ele pode reorçar ou modicar exem-

plos e explicações sobre determinado tema caso tenha percebido em gestos,

expressões aciais ou comentários entre os ouvintes que o exemplo dado não

oi bem recebido, bem compreendido ou suciente para a maioria das pessoas

entender a aplicação do conteúdo apresentado.

Outro ator primordial em uma ala é o tempo: apresentações não devem ser

longas demais, para não cansar os ouvintes. Contudo, nenhuma ala deve ser tão

breve a ponto de parecer ao público que o assunto não oi desenvolvido. O ideal

é optar por uma ala reunindo inormações essenciais sobre o tema em questão,

com extensão razoável e clareza.

Como qualquer enunciado, a ala também deve ser planejada e ensaiada. O

tempo deve ser bem distribuído entre as dierentes partes do discurso. Nenhu-

ma inormação básica deve car de ora da apresentação, assim como não se

recomenda que, por ter ampliado demais os primeiros tópicos, o autor se veja
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obrigado a acelerar o ritmo no nal, passando rapidamente pelos últimos tó-

picos: além de prejudicar a clareza da explicação, isso deixará o público com a

impressão de ter altado planejamento.

O ensaio da ala, sobretudo quando eito em voz alta, possibilita ajustar

alguns pontos da exposição. Muitas vezes, o autor percebe que a ideia esboçada

por escrito não unciona tão bem quanto explicada oralmente, daí a necessida-

de de rever exemplos ou modos de abordagem.

Outra situação comum é o autor vericar que, comentando algum assunto,

hesita, gagueja ou tem mais diculdade para ligar o tema a exemplos claros e

ecientes. Nesse caso, a ala deve ser revista (reorganizada ou mais bem estuda-

da) para o autor não passar insegurança ou hesitação aos ouvintes.

A partir de uma observação mais atenta do comportamento da plateia, o

autor consegue analisar e controlar o interesse e a atenção do público. Conver-

sas paralelas, gestos e expressões de desinteresse ou de tédio devem ser con-

tornados tão logo sejam percebidos. Uma sugestão é que se busque dinamizar

a apresentação com perguntas ao público ou convites para discussões breves,

em pequenos grupos, após as quais os resultados serão expostos a todos. Às

vezes, até mesmo um intervalo é a saída mais adequada, sobretudo em alas

longas que, mesmo divididas em partes, cansam os ouvintes pela extensão ou a

complexidade.

O espaço para a realização da ala é outro aspecto bastante pertinente, auxi-

liando o autor na elaboração do discurso. Espaços pequenos como uma sala de

aula avorecem a exposição mais ormal ou em tom de conversa, dependendo

da preerência do autor. No caso de auditórios, espaços maiores, destinados a

públicos mais amplos, o microone e os recursos visuais acilitam a comunicação

com os ouvintes. Já em uma plateia bem pequena, reunida em espaço reduzido,

o tom mais adequado é o de conversa, combinando com a proximidade entre os

ouvintes e o autor da ala.

Associados ao espaço e ao número de pessoas estão a seleção de recursos e o

método de abordagem. Quanto maior o público, maior a diculdade do autor para

conquistar a atenção da plateia. Nesse caso, a repetição de inormações básicas

serve de reorço. Não se trata, porém, de uma repetição literal: o ideal é o autor

apresentar determinados dados de várias ormas – por escrito, em esboços ou em

handouts, oralmente e em slides projetados durante a apresentação. A estratégia

tem um objetivo simples: garantir que as inormações mais importantes sejam

apresentadas de modos variados, sendo apreendidas de uma orma ou de outra.



Da argumentação à retórica: a importância do perl do público

119

Público-alvo: quem está do outro lado?
Entendendo o universo sem dimensões dos leitores de inormação online

(DISSAT; LEAL, 2012)

Até bem pouco tempo, qualquer lista de discussão ou evento que se pro-

pusesse a discutir jornalismo online, em geral, acabava centrando o debate

nos sites de notícias. Todos passavam a reetir e propor ideias sobre como

escrever bem para quem procura uma notícia. Porém, parece que, grada-

tivamente, esse comportamento está mudando. Finalmente os jornalistas

começam a despertar para um jornalismo online que não se resume [...] aos

veículos de comunicação existentes na web e, portanto, não pode ser discu-

tido apenas sob essa óptica.

Se o universo da web não tem dimensões, o público que acessa também

não tem limites. Além disso, trata-se de um mercado de trabalho que pode e

deve ser ocupado por prossionais especializados.

Na verdade, antes de discutir qual o melhor ormato, a melhor lingua-

gem, é preciso saber quem é o seu público-alvo. Não qualquer público, mas

aquele que tem interesse no site que está navegando, para o qual você de-

senvolveu seu trabalho.

O erro é acreditar que os usuários de internet ormam um público basi-

camente homogêneo, com pers semelhantes, e que acessam a rede com

o mesmo ritmo e mesmos anseios. Uma pessoa assume diversos papéis em

um só dia. Um jornalista navega para saber sobre as últimas notícias, para

azer compras no supermercado, agendar um cinema para o m de semana

e, às vezes, ainda precisa ajudar o lho em uma pesquisa escolar. Em cada

um desses momentos, ele acessa a web com um objetivo dierente e quer

encontrar na internet uma linguagem adequada àquele momento.

Texto complementar
O texto demonstra a necessidade de a linguagem da internet adaptar-se ao

perl do público. Embora os autores ocalizem um tipo especíco de texto, dire-

cionado a um público particular e restrito, seus pressupostos são de grande valia

na análise do perl do receptor, a qual deve preceder qualquer elaboração de

ala ou escrita.
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O equívoco de uniormizar o público de um site é a raiz de alguns mitos

que circundam a cabeça de muita gente. Por exemplo, há quem deenda o

uso irrestrito de textos curtos e parágraos com apenas X linhas. A justicati-

va para a recomendação é a de que o internauta navega com rapidez e é dií-

cil prender sua atenção. Será mesmo que um design atraente e um conteúdo

completo e inormativo não são capazes de manter o visitante por um bom

tempo? Então não há espaço para reportagens especiais e mais aprounda-

das na internet? Artigos e ensaios, naturalmente longos (porque argumenta-

tivos), não têm vez na web? Ou será que são as suas necessidades que ditarão

o tempo que você precisa car conectado?

As respostas a essas provocações serão elucidadas quando o jornalista

parar para pensar em seu público. Antes de produzir o site, quem ele quer

atingir e atrair? E, com a página no ar, quem está realmente visitando? Serão

sempre as mesmas pessoas? O que elas procuram? São elas que determina-

rão a sua linguagem e a orma com a qual ele se comunicará. Logo, az-se

necessário entender o público e montar o seu perl. Mas como? Três ormas

podem iniciar a solução do problema.

As erramentas de comunicação são undamentais para um conteudista

compreender seus visitantes. O e-mail assume vital importância: é o princi-

pal meio de comunicação entre editor e leitor. Através dele, é possível traçar

características dos internautas e até mesmo corrigir alhas que antes eram im-

perceptíveis. Um e-mail pode detectar um erro na arquitetura da inormação.

Ela pode não estar clara para o internauta como estava para a equipe que a

desenvolveu. Formulários de sugestões e comentários também são úteis.

Mais objetivos, os relatórios de visitação também trazem inormações es-

senciais. Horários de maior acesso, páginas do site pelas quais os visitantes

entram (e saem) mais, links de onde eles vieram contribuem para a monta-

gem do perl do público que mais navega pela home page. Por exemplo: se

um site de saúde tem um número equivalente de visitantes na área voltada

para pacientes e na voltada a artigos cientícos, é sinal que está satisazendo

aos dois públicos e de orma correta.

Enm, não podemos esquecer as tradicionais pesquisas de mercado, que

buscam avaliar os objetivos do visitante de um site através de questionários

e sondagens qualitativas e quantitativas. Não vamos nos ater à orma com

que as pesquisas devem ser eitas (Por teleone? E-mail? Pop-ups no próprio

site?), mas registramos aqui a sua importância.
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Vale ressaltar que as três modalidades de avaliação do perl do públi-

co de um site são importantes não apenas quando elas são implementadas,

mas principalmente quando seu resultado é interpretado adequadamente.

A análise prounda e correta dos e-mails, relatórios e das pesquisas são tão

(ou mais) essenciais quanto a simples existência da técnica de descrição do

comportamento do visitante. Nesse ponto, a internet consegue levar uma

ampla vantagem em relação aos veículos impressos, pois é possível azer um

acompanhamento constante, desde que uma certa rotina de interpretação e

observação seja seguida.

Acreditamos que o público-alvo é peça-chave no sucesso de um site.

Anal, se a mídia impressa o leva em consideração, por que a mídia online

não pode azê-lo? É em unção do público que será denida a linguagem do

conteúdo. É possível, até, que seja constatado que parágraos curtos sejam

o ideal para um certo tipo de site X. Se assim os visitantes do site X o deseja-

rem. O que não garante que os visitantes do site Y preram o mesmo estilo.

Ora, pessoas são pessoas. Todas são dierentes. E como contraponto à diver-

sicação, resta a adequação. Do site ao visitante.

Dica de estudo
POLITO,� Reinaldo. Assim É que se Fala. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Fornece dicas importantes, que acilitam a comunicação. Tendo o público

como pressuposto, o autor orienta sobre postura, voz, gurino, gestos e outros

recursos decisivos para a relação com uma plateia.

Atividades
1. Escolha um livro, um jornal, uma revista ou um programa de televisão e de-

termine ao menos três características que integram o perl do público.
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2. Leia o trecho a seguir e classique a análise como “pragmática” ou “semânti-

ca”. Depois, associe sua resposta aos conceitos ornecidos neste módulo.

Criativa é mais uma revista eminina da Editora Globo. [...] ela é uma

mistura de revista Capricho, Claudia e Nova. Capricho, pela linguagem

adolescente, Claudia pelas dicas de culinária e beleza e Nova pelas inú-

meras matérias sobre sexo e conquista.

Sua linguagem é mais simples, por isso o seu público-alvo se compõe

de mulheres menos escolarizadas. Suas matérias são superciais e extre-

mamente repetitivas. (SCHMITT, 2012, p. 2)

3. Explique por que a denição do perl do público é considerada uma estraté-

gia argumentativo-retórica.
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Gabarito
1. A análise dependerá da escolha do aluno. Entretanto, como exemplo, po-

dem ser citados os seguintes tópicos, que correspondem ao público da re-

vista Veja:

a) Classe social: A e B.
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b) Faixa etária: adultos, de 25-30 anos em diante.

c) Nível de escolaridade: Ensino Superior completo.

Observe que a análise aponta os dados da maioria do público. Essa ge-

neralização é indispensável para se esboçar um perl, pois esse processo

exige, na maioria dos casos, o uso da regra da prevalência.

2. O texto dado exemplica uma análise pragmática, pois associa as caracterís-

ticas do produto (revista Criativa) com características do público. Um trecho

que demonstra isso: “[...] seu público-alvo se compõe de mulheres menos

escolarizadas. Suas matérias são superciais [...].”

3. A denição do perl do público é considerada uma estratégia argumenta-

tivo-retórica porque tem a nalidade de acilitar a comunicação e auxiliar o

autor do texto ou da ala na conquista da adesão e da empatia da plateia. É

mais ácil expor uma ideia e deender uma tese indo ao encontro das expec-

tativas do público do que contra elas.







Vamos analisar dois textos. As coincidências entre eles vão muito além

da natureza argumentativa e do eeito retórico: ambos partem de temas

atuais, considerando a época em que oram escritos, e azem reerência

ao Brasil.

Contudo, os autores posicionam-se de modos muito distintos e isso

interere na relação que cada um estabelece com o público. Para a análise

dos textos, serão averiguados os mesmos elementos.

No aspecto estrutural, serão identicados a tese, os argumentos e a

conclusão.

No tocante ao conteúdo, será avaliada a relação entre esses elementos,

sobretudo entre a tese e os argumentos.

A retórica será considerada por meio da constatação de como se esta-

belece a relação entre o autor e a plateia a partir dos recursos usados na

elaboração do texto.

Evidente que a leitura e a interpretação são requisitos básicos para as

análises aqui propostas. Mais que uma leitura, recomenda-se reler o texto

com atenção e retomá-lo sistematicamente à medida que orem se de-

senvolvendo as considerações acerca dele. O objetivo é trabalhar com os

detalhes de cada enunciado e aplicar os conceitos de argumentação e re-

tórica apresentados.

Texto 1: análise
O primeiro texto que analisaremos trata de oposições entre robôs e

humanos, trabalho e ócio. Porém, esses temas não passam de um instru-

mento para exaltar uma característica importante da cultura brasileira e

para apresentar uma oposição maior e mais importante, entre o Brasil e as

grandes potências mundiais. Aproveite a leitura.

Argumentação, retórica

e análise de textos
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A era do robô
(KANITZ, 1999)

Se você não lê cção cientíca, pergunte a seu lho como será o mundo
no nal do próximo século. Ele dirá que os robôs arão praticamente tudo. [...]
Estaremos todos em érias. Há quem diga que será um horror. Já imaginou
todo mundo sem nada para azer? A maioria das pessoas já ouviu dizer que,
após seis meses, todo aposentado sobe pelas paredes e implora para voltar
a trabalhar. É uma grande mentira. Para quem se prepara corretamente, a
aposentadoria é uma delícia. [...]

Com os robôs suprindo nossas necessidades, poderemos nos devotar a
atividades muito mais interessantes do que o trabalho. São 72 mil livros pu-
blicados a cada ano para ser lidos. Mais de um milhão de sites interessantes
para pesquisar, oito mil cursos dierentes em que ingressar. Isso sem alar do
edicante trabalho comunitário e voluntário que pode ocupar as 24 horas
do dia. O grande problema da humanidade não será a vida sem trabalho.
Será a transição da era atual para a era do robô.

Quando todo mundo trabalha não há problema. Quando todo mundo
viver em érias também não haverá. A questão do mundo atual, e poucos po-
líticos percebem isso, é que essa transição já está em curso. Os economistas
sempre acalmaram os trabalhadores com o argumento de que as novas tec-
nologias que eliminavam alguns empregos ocupariam muito mais pessoas
nas indústrias encarregadas de produzir essas tecnologias. Isso de ato acon-
teceu no passado. De agora em diante, robô abricará robô. Ou seja, desem-
pregados daqui para rente serão desempregados para sempre. Hoje, 8%
do trabalho no mundo já é eito por robôs. Isso vai aumentar rapidamente.
Daqui a pouco serão 25%, 30%, 50%. Em algum momento do uturo, metade
da população terá trabalho. A outra metade, não. Se essa transição ocorresse
em poucos dias, tudo bem. Acontece que ela deve demorar décadas.

O correto, na verdade, seria os países que produzem esses robôs traba-
lharem cada vez menos. Nós, enquanto isso, continuaríamos condenados a
dar duro oito horas por dia até chegamos ao mesmo padrão de vida deles.
Dessa maneira, o equilíbrio se manteria. Não é o que está acontecendo. Os
americanos, ano após ano, trabalham seis horas a mais em relação ao ano
anterior. Deveriam trabalhar cada vez menos. Como não azem isso, os robôs
e as tecnologias, em vez de reduzir o trabalho americano, acabam desem-
pregando brasileiros.
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Alguém pode dizer que a solução para o problema seria proibir os produ-

tos eitos por robôs de entrar no Brasil. [...]

A solução, porém, não é essa. O problema do mundo não é econômico,

é de estilo de vida. Precisamos encontrar um jeito de convencer os povos

dos países desenvolvidos a relaxar, a curtir a vida. Poderíamos, por exem-

plo, mandar azer uns adesivos para os carros deles com rases como “Take it

easy”, “Curta a vida”, “Carpe diem”, enm “Relax”. Povos como os americanos e

os japoneses precisam aprender a trabalhar menos, a cuidar mais de suas a-

mílias e a tirar mais érias, de preerência em praias brasileiras. Tem gente que

acha o máximo tudo o que vem dos Estados Unidos, especialmente na área

de administração e de negócios. Eu acho o máximo que o brasileiro ponha a

amília em primeiro lugar. Que o Brasil tire érias em dezembro e só retome o

ritmo depois do Carnaval. Que o país inteiro pare durante a Copa do Mundo.

Que toda criança brasileira saiba dançar e batucar. Estamos mil vezes mais

bem preparados para a era do robô do que os anglo-saxões e os orientais.

A tese e os argumentos

Stephen Kanitz az um texto a avor do Brasil. Entretanto, essa ideia não é

apresentada desde o início: ela vai se esboçando à medida que o texto se desen-

rola, sendo revelada plenamente apenas no nal. Na verdade, o elogio ao nosso

país é decorrência da discussão proposta pelo autor para deender a tese de que

no nal do século XXI “os robôs arão praticamente tudo”.

Dessa assertiva surge a questão de como usar o tempo livre. A resposta para

isso vem em orma de argumentos. O primeiro deles é composto por um conjun-

to de inormações dando exemplos de como é possível aproveitar bem o tempo

que irá sobrar quando os robôs assumirem a maioria das tareas hoje desempe-

nhadas por pessoas: “São 72 mil livros publicados a cada ano para ser lidos. Mais

de um milhão de sites interessantes para pesquisar, oito mil cursos dierentes

em que ingressar. Isso sem alar do edicante trabalho comunitário e voluntário

que pode ocupar as 24 horas do dia.” Observe que não são meras sugestões do

autor aos uturos desocupados – são exemplos especiais que revelam extensa

pesquisa do autor para obter os dados apresentados.

Esse mesmo recurso é usado na ormulação do argumento seguinte, que in-

veste na comprovação pela estatística: “De agora em diante, robô abricará robô.
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Ou seja, desempregados daqui para rente serão desempregados para sempre.

Hoje, 8% do trabalho no mundo já é eito por robôs. Isso vai aumentar rapida-

mente. Daqui a pouco serão 25%, 30%, 50%.” A unção desse trecho é demons-

trar que já estão ocorrendo mudanças na sociedade, consolidando o aumento

dos robôs e, consequentemente, do tempo livre para algumas pessoas.

Nesse momento, o texto abre espaço para a oposição entre as culturas norte-

-americana e oriental e a cultura brasileira no que se reere especicamente ao

trabalho. Justamente nessa comparação reside a estratégia argumentativo-re-

tórica por excelência (que será comentada a seguir). Por enquanto, é suciente

mapearmos os principais elementos estruturais do texto e, depois de menciona-

dos os argumentos principais e a tese, resta a conclusão, parte que se associa à

breve análise cultural comparativa eita pelo autor.

A conclusão do texto (“Estamos mil vezes mais bem preparados para a era

do robô do que os anglo-saxões e os orientais.”) é contundente pelo eeito que

provoca no público e por sua posição no enunciado. Vários elementos potencia-

lizam a ideia apresentada nesse trecho: o exagero (“mil vezes”), a oposição cul-

tural (com vitória do Brasil) e o ato de a conclusão se resumir a uma armação

categórica no último período do texto.

O autor e o público

Naturalmente, a tese a avor do Brasil é o artiício que mais chama atenção

entre os elementos usados pelo autor para se aproximar do público. Contudo,

além disso, há outros detalhes colaborando para essa relação de consonância e

empatia.

O ato de o tema ser bastante atual, estando ligado à tecnologia – uma das

principais características atribuídas ao século XXI –, tem undamental importân-

cia. Com esse recurso, o autor lança mão da realidade para se colocar no mesmo

nível da plateia, mas vai além de apenas garantir proximidade e igualdade de

crenças e interesses: ele comprova acilmente sua tese ao argumentar com algo

que permeia o cotidiano da sociedade – anal, a invasão dos robôs az parte da

experiência do público, é um ato e, como tal, não pode ser contestada.

Como se não bastasse, Kanitz ainda cita acontecimentos recentes, também

de conhecimento do leitor, azendo uso do argumento empírico. Geralmente,
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recursos desse tipo ragilizam o texto, porque se reduzem a impressões ou se

restringem a atos muito pessoais. Nesse caso, porém, o argumento se vale de

atos exaustivamente noticiados pela imprensa, que podem ser comprovados no

ato da leitura, para isso bastando que o leitor acione seus conhecimentos pré-

vios, relembrando a situação mencionada pelo autor: “Os economistas sempre

acalmaram os trabalhadores com o argumento de que as novas tecnologias que

eliminavam alguns empregos ocupariam muito mais pessoas nas indústrias en-

carregadas de produzir essas tecnologias. Isso de ato aconteceu no passado.

De agora em diante, robô abricará robô.” Nessa citação, é importante o período

“Isso de ato aconteceu no passado.”, que não se resume a uma opinião de Ste-

phen Kanitz, pois a questão oi debatida largamente nos veículos de comunica-

ção e nas mais diversas eseras da sociedade – e é esse conhecimento que será

resgatado pelo leitor antes de concordar com a tese deendida no texto.

As ideias-clichê também marcam presença em “A era do robô”. O início do

texto já revela isso:

Se você não lê cção cientíca, pergunte a seu lho como será o mundo no nal do próximo
século. Ele dirá que os robôs arão praticamente tudo. [...] Estaremos todos em érias. Há quem
diga que será um horror. Já imaginou todo mundo sem nada para azer? A maioria das pessoas
 já ouviu dizer que, após seis meses, todo aposentado sobe pelas paredes e implora para voltar a
trabalhar. É uma grande mentira. Para quem se prepara corretamente, a aposentadoria é uma
delícia. (grio nosso)

Na parte destacada, podemos identicar um clichê sobre a vida de aposenta-

do. O detalhe amiliariza o autor com o público, azendo com que ambos com-

partilhem armações requentes, oriundas do senso comum.

Aproveitando esse ensejo, o autor lança mão de outros recursos que poten-

cializam a proximidade. A linguagem é pensada estrategicamente e reúne carac-

terísticas como

o tom de conversa com o leitor – “Se você não lê cção cientíca, pergunte�

a seu lho [...]. [...] Já imaginou todo mundo sem nada para azer?”;

verbos na primeira pessoa do plural – “Estaremos todos em érias.”;�

antítese como pressuposto – “Há quem diga que será um horror.”;�

linguagem popular, natural e intensa – “[...] a aposentadoria é uma delícia.”�
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Estratégia argumentativo-retórica

O segundo grande clichê citado Stephen Kanitz é a ideia, deendida por

muitos estrangeiros, de que o Brasil esteja demais e trabalha de menos. Recu-

perando isso, o autor consolida denitivamente sua aproximação em relação

ao público. Nacionalismo e patriotismo são temas delicados. Ao ser usada uma

crítica que os estrangeiros constantemente direcionam aos brasileiros, o leitor

alia-se ao autor e passa a ver o texto como um direito de resposta.

A estratégia argumentativo-retórica de Kanitz se baseia no nacionalismo e na

complexa relação entre as dierentes culturas. Há o desejo brasileiro de copiar

a moda norte-americana (“Tem gente que acha o máximo tudo o que vem dos

Estados Unidos, especialmente na área de administração e de negócios.”) e o

autor não esconde isso, mas também existe a vontade de ir à orra e vencer, ao

menos uma vez, o inimigo admirado e poderoso. É dando vazão a isso que o

autor transorma o deeito em qualidade, invertendo a perspectiva de análise – e

essa inversão sugere outra leitura do ócio brasileiro, com qualidades que permi-

tem ao Brasil se sobrepor a grandes potências mundiais.

É a conclusão do texto que dá o golpe denitivo, mas, para chegar a ela,

primeiro Kanitz investiga a relação de causa e eeito entre produção de robôs e

tempo livre identicando um desvio: “O correto, na verdade, seria os países que

produzem esses robôs trabalharem cada vez menos. [...] Não é o que está acon-

tecendo. Os americanos, ano após ano, trabalham seis horas a mais em relação

ao ano anterior.” Apesar dessa constatação, Kanitz não perde de vista a sua tese

de que o uturo do mercado de trabalho mundial pertence aos robôs. Sendo

assim, será inevitável que todos passem a conviver com a ideia de ter uma apo-

sentadoria prolongada e com todo o tempo livre.

Nesse instante, o autor opera a grande inversão – anal, quem melhor para

ensinar a usar o tempo livre que o país que “menos trabalha e mais esteja” (na

visão dos estrangeiros, claro!)? Segue-se a isso todo o último parágrao do texto,

do qual se destacam estas passagens:

Povos como os americanos e os japoneses precisam aprender a trabalhar menos, a cuidar mais
de suas amílias e a tirar mais érias, de preerência em praias brasileiras. [...] Eu acho o máximo
que o brasileiro ponha a amília em primeiro lugar. Que o Brasil tire érias em dezembro e só
retome o ritmo depois do Carnaval. Que o país inteiro pare durante a Copa do Mundo.

A revolução eita por esses períodos é total, porque neles Stephen Kanitz

arma que os países de Primeiro Mundo têm muito a aprender com os brasilei-

ros, que adoram emendar um eriado.
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Texto 2: análise
O segundo texto apresenta dierenças undamentais em relação ao primeiro.

Em vez do elogio, Diogo Mainardi contraria as expectativas do leitor, sobretudo

em se tratando do leitor brasileiro. Entretanto, a atitude do autor não deixa de ser

estratégica e produzir grande eeito retórico. Então, prepare-se para o desao

que é qualquer texto de Diogo Mainardi e boa leitura!

O Brasil para os brasileiros
(MAINARDI, 2005)1

Eu tenho uma regra. Uma regra elementar. Qualquer um pode segui-la.

Funciona sempre. Quando a imprensa publica repetidas reportagens sobre

o aumento do turismo brasileiro para os Estados Unidos, está na hora de

 juntar suas economias, ir correndo até o cambista da esquina e trocar tudo

por dólares. Em seis meses, seu dinheiro terá dobrado de valor. Não há a

menor possibilidade de erro. Outro dia, O Globo publicou [...] sinais inequívo-

cos de descalabro cambial: 1) Depois de dois anos, a loja de departamentos

americana Bloomingdale’s voltou a exibir a bandeira verde-amarela em sua

achada. 2) Os voos da Varig para os Estados Unidos estão com a lotação

completa para os próximos três meses. 3) As escolas de esqui no Colorado

agora oerecem cursos em português. 4) A Disney estima um crescimento

de 17,2% de visitantes brasileiros em Orlando. [...] Escute o conselho de seu

amigo Diogo. Os números não batem. O real irá despencar. Ponha o carro à

venda e compre dólares. Ponha o apartamento à venda e compre dólares.

Depois me escreva agradecendo.

Não que haja algo de errado em querer viajar para os Estados Unidos. Pelo

contrário. Quem nunca oi até lá deve pegar o primeiro avião e se mandar

imediatamente. Entre viajar para os Estados Unidos e rodar pelo Brasil, é

muito mais recompensador viajar para os Estados Unidos. O potencial tu-

rístico brasileiro costuma ser grandemente superestimado. Jamais seremos

uma meta preerencial dos estrangeiros. O país tem pouco a oerecer. Só

desembarcam aqui os turistas mais desavisados. Ou então os que buscam

sexo barato. O mundo está cheio de lugares mais atraentes que o Brasil.

1
Como o texto de Diogo Mainardi tem conteúdo polêmico, a autora deste material e esta Editora consideram importante destacar que a sua

escolha não se deu por razões de conteúdo ou ideológicas: o texto oi escolhido apenas por também tratar do Brasil, mas de modo distinto
do que az Stephen Kanitz, no texto 1, e por trabalhar com os conceitos importantes para a argumentação e a retórica.
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Da Tunísia à Croácia, da Indonésia à Guatemala. Temos muitas praias. Mas

nosso mar é eio. Turvo. Desbotado. Com despejos de esgoto. Pouco peixe.

Peixe ruim. Chove demais. Chove o ano todo. Não temos monumentos. Não

temos ruínas arqueológicas. Nossas cidades históricas são um amontoado

de casebres ordinários e igrejas com santos disormes. Não temos o que

vender porque não sabemos azer nada direito. Não temos museus. Sou um

pervertido, e teria o maior interesse em conhecer o museu da Base Aérea de

Brasília, onde está exposta a taça de champanhe manchada de batom que

dona Marisa usou na inauguração do avião presidencial. Mas como conven-

cer um turista dinamarquês de que vale a pena azer o mesmo?

Nossas orestas estão sempre em chamas. Não sabemos comer. Desrespei-

tamos as normas básicas de higiene, contaminando os estrangeiros e a nós

mesmos. Roubamos. Com um pouco de sorte, até matamos. O Brasil só serve

para os brasileiros. A Embratur deveria parar de azer propaganda enganosa

sobre o país no exterior. Por alar em exterior, para onde vamos no Carnaval?

A tese e os argumentos

Dierentemente de Stephen Kanitz, no texto anterior, Diogo Mainardi deende

uma tese contra o Brasil: “Entre viajar para os Estados Unidos e rodar pelo Brasil, é

muito mais recompensador viajar para os Estados Unidos.” Essa armação parte

da constatação de que, na época em que o texto oi escrito, houve aumento do

turismo brasileiro nos Estados Unidos.

Como a tese opõe o Brasil aos Estados Unidos, convém que os argumentos

sejam comparativos ou que isoladamente apontem as vantagens do roteiro para

o exterior e as desvantagens do roteiro nacional. Ainda assim, considerando o

texto todo, a comparação ainda será o principal objetivo do autor.

Os argumentos começam a ser mencionados em ordem decrescente, ou seja,

do mais geral ao mais especíco. Entretanto, essa sequência, no tocante ao eeito

do texto sobre o leitor, é invertida, já que, quanto mais especíco o argumento,

maior (e não menor) será o impacto causado. E nesse caso, o impacto é negativo.

Contemplando o aspecto geral, e com eeito maissuave, o primeiro argumen-

to é que “O potencial turístico brasileiro costuma ser grandemente superestima-

do.” A partir daí, segue-se uma lista de itens que tentam comprovar a tese do

autor: “[...] nosso mar é eio. Turvo. Desbotado. Com despejos de esgoto. Pouco
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peixe. Peixe ruim. Chove demais. Chove o ano todo. Não temos monumentos.

Não temos ruínas arqueológicas.” Mas uma coisa importante chama a atenção

quando esse trecho é analisado de modo mais proundo: ora o ato de os itens

citados contrariarem o senso comum em relação ao potencial turístico do Brasil,

o autor não investe na comprovação. Na lista transcrita, destacam-se a subjetivi-

dade e o empirismo, que ragilizam a argumentação.

O único item comprovado é este:

Não temos museus. Sou um pervertido, e teria o maior interesse em conhecer o museu da
Base Aérea de Brasília, onde está exposta a taça de champanhe manchada de batom que
dona Marisa usou na inauguração do avião presidencial. Mas como convencer um turista
dinamarquês de que vale a pena azer o mesmo?

Evidentemente, no Brasil não existe apenas o museu da Base Aérea de Brasí-

lia, mas a escolha do objeto em exposição (“a taça de champanhe manchada de

batom que dona Marisa usou na inauguração do avião presidencial”) serve de

prova à ideia deendida por Mainardi – a de que não temos atrativos turísticos.

Some-se a isso a unção da pergunta “Mas como convencer um turista dinamar-

quês de que vale a pena azer o mesmo?” – anal, não há outro modo de respon-

der a isso senão concordar com o autor, depois de admitir que um dinamarquês

dicilmente iria se interessar pela taça usada por dona Marisa.

Depois da lista de deeitos do Brasil, o colunista conclui: “O Brasil só serve para

os brasileiros. A Embratur deveria parar de azer propaganda enganosa sobre o

país no exterior. Por alar em exterior, para onde vamos no Carnaval?” Com esse

nal, o autor volta ao início do texto, resgata a inormação sobre o crescente

número de turistas brasileiros nos Estados Unidos e dá razão a esse enômeno,

pois, como o texto deixou claro, os brasileiros têm motivos de sobra para ugir

do país e conhecer um país com verdadeiro “potencial turístico”.

O autor e o público
Na análise do texto “A era do robô”, mencionamos que o nacionalismo é um

assunto delicado e que o posicionamento de Kanitz em relação ao tema oi de-

cisivo para o autor conquistar a empatia do leitor. A mesma regra pode ser apli-

cada ao texto de Diogo Mainardi, mas aqui se deende uma tese contra o na-

cionalismo e justamente isso aasta o leitor: em vez da empatia e da simpatia, o

autor conquista a antipatia do público. Aliás, essa atitude az parte do seu estilo,

 já havendo no mundo virtual comunidades que, além de declararem seu ódio a

Mainardi, armam que o seu lugar é em qualquer país, menos no Brasil.
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Mas o aastamento entre autor e leitor só se congura a partir da metade

do texto. Um olhar mais atento revela que, no início, há indícios de que o autor

tentará o caminho da aproximação: “Escute o conselho de seu amigo Diogo.” e

“Depois me escreva agradecendo.” Porém, o restante revela a ironia desses indí-

cios, porque o amigo se transorma em inimigo e, com certeza, depois da leitu-

ra a maioria das pessoas, aetada emocionalmente pelas provocações do autor,

não irá escrever para agradecê-lo, mas para criticá-lo e até insultá-lo, como de-

monstram vários sites.

Outras características da linguagem utilizada no primeiro parágrao também

intererem no aspecto retórico do texto e devem ser observadas em nossa

análise:

o uso do pronome� eu (“Eu tenho uma regra.”) indica a posição de superiorida-

de do autor em relação ao público, assim como sinaliza a individualização;

a citação do jornal� O Globo (“Outro dia, O Globo publicou [...] sinais inequívo-

cos de descalabro cambial [...].”) para dar respaldo às ideias apresentadas;

o uso da unção conativa da linguagem, azendo o texto usar e abusar�

dos verbos no imperativo, por meio dos quais o autor dá ordens ao leitor:

“Escute o conselho de seu amigo Diogo. [...] Ponha o carro à venda e com-

 pre dólares. Ponha o apartamento à venda e compre dólares. Depois me

escreva agradecendo.”

Depois desse começo contundente, o texto se encarrega de manter a atitu-

de consolidada anteriormente pelo autor, de superioridade e provocação em

relação ao público. Mais que isso, esses traços são potencializados. E o recurso

responsável por esse eeito não é apenas o ataque ao mar, ao peixe, aos mo-

numentos e aos museus brasileiros: tem papel undamental o modo como o

autor constrói a lista, eita com períodos excessivamente curtos, em linguagem

telegráca, sem relatores. O resultado é uma linguagem seca e impactante, sem

euemismos, excessivamente direta, o que aumenta ainda mais o aastamento

entre autor e leitor.

Estratégia argumentativo-retórica
A estratégia argumentativo-retórica utilizada por Diogo Mainardi em “O Brasil

para os brasileiros” é o ataque pelo antinacionalismo. Colaboram para isso a tese,

os argumentos e o ato de o autor do texto e o público serem brasileiros. Em
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outras palavras, a orça e a repercussão do texto resultam do tom provocativo.

Apesar de promoverem total aastamento entre autor e leitores, esses elemen-

tos garantem vida longa ao texto pela polêmica gerada.

A única vez em que Mainardi usa verbos conjugados na primeira pessoa do

plural não o az com o intuito de conquistar a empatia do público. Pelo contrário,

esse recurso promove, nesse texto em especial, o aastamento denitivo: “Não

temos o que vender porque não sabemos azer nada direito.”

Em outras partes, o uso desse recurso se repete: “Não sabemos comer. Des-

respeitamos as normas básicas de higiene, contaminando os estrangeiros e a

nós mesmos. Roubamos. Com um pouco de sorte, até matamos.” Nesse trecho,

contudo, os ataques aos leitores se intensicam com os verbos roubar e matar ,

cujo eeito retórico é avassalador, pois o leitor inocente, que nunca praticou um

roubo ou assassinato, acaba se vendo julgado de modo negativo quando é igua-

lado aos brasileiros que praticam esses crimes. Seguindo esse raciocín io, identi-

camos o uso do argumento generalizador nessa parte do texto.

O verbo conjugado na primeira pessoa do plural reaparece no último: “[...]

para onde vamos no Carnaval?” Com ele, o autor assume que não passará o Car-

naval no Brasil e aproveita para convidar o leitor a azer o mesmo – anal, viagem

que se preze deve ter outro país como destino.

Texto complementar
O texto a seguir tem a opinião como tema. O autor ocaliza principalmente o

período de surgimento da nova retórica, com base nos pressupostos de Chaim

Perelman, e aborda a relação entre evidência, opinião e verdade.

O estatuto epistemológico da opinião

(SOUSA, 2012)

Mas o ato de se identicar a retórica com o domínio da opinião, não

poderá levar a crer que está connada a um papel menor no que toca às suas

reais possibilidades de gerar novos conhecimentos? À primeira vista, parece

que sim. Desde logo, porque não pode naturalmente competir com as ciên-

cias ditas exatas, onde o que impera é, como se sabe, uma validade lógico-
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-matemática. Tampouco é aplicável à religião já que a verdadeira é deriva

de uma crença no sagrado que é, por natureza, indiscutível. Para agravar as

coisas, Philipe Breton chega a dizer que, pura e simplesmente, “a opinião não

pode produzir conhecimentos novos”. Seja como or, o que aqui parece estar

em causa é o estatuto da opinião, ace à clássica categoria do conhecimento,

na cultura ocidental.

Conessemos, desde já, alguma estranheza perante essa armação de

Breton, de que a opinião não pode produzir conhecimentos novos, princi-

palmente quando, ao mesmo tempo a trata como “uma realidade orte que

designa aquilo em que acreditamos”, que guia as nossas ações e alimenta

as nossas ideias, e vai até ao ponto de admitir que “o homem não é eito

apenas de opiniões mas são as suas opiniões que azem um homem, e no-

meadamente, a sua identidade social”. Sendo absurdo admitir que Breton

esteja aqui a deender que o homem e a sua identidade social se construam

à margem de qualquer conhecimento, restam-nos, aparentemente, duas hi-

póteses: ou se trata de algum erro de tradução ou o autor quer reerir-se,

nesse caso, apenas ao conhecimento cientíco em sentido estrito. Ainda

assim, é notória a marginalização que parece sujeitar as opiniões no plano

da qualicação do conhecimento.

Em sentido dierente, contudo, caminha Perelman – e nem outra coisa

seria de esperar depois da sua violenta crítica à evidência indubitável , pelo

racionalismo clássico acolhida como supremo critério da verdade – quando

deende que o desprezo pela opinião tão presente na grande tradição losó-

ca do Ocidente só pode ter sido uma consequência lógica da excessiva con-

ança em tal critério. É que a evidência só poderia conduzir à verdade, pois

a prova da dúvida metódica se encarregaria de pôr de lado todas as opiniões

sobre as quais subsistisse a menor dúvida. E a verdade é, por denição, im-

pessoal, objetiva e necessária. A verdade é, numa palavra, o absoluto, o todo.

Nesse ambiente cientíco-cultural, não admira então que as opiniões ossem

encaradas como ontes de incerteza e desacordo, erráticas por natureza e

por isso mesmo, situadas do lado oposto ao do conhecimento.

Sabe-se, contudo, como a rejeição do absolutismo veio signicar não só

o abandono desse critério de evidência como também a recuperação daopi-

nião enquanto portadora de um saber teórico e prático, de ineludível alcan-

ce e valor humano. “Se não se admite a validade absoluta do critério de evi-

dência, já não há, entre a verdade e a opinião, uma dierença de natureza e
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sim de grau”– diz Perelman. O que agora está em causa é em grande medida

a necessidade de um certo aveludar ou amolecer da tradicional rigidez de

antinomias como verdade e opinião, realidade e aparência, objetividade e

subjetividade.

E por quê? Porque, como bem avisa o pai da nova retórica, sem as opini-

ões, sem as aparências e as impressões subjetivas sempre nos estaria negado

o acesso à verdade, à realidade e à objetividade, enquanto metas ideais do

nosso conhecer.

No novo conceito perelmaniano de conhecimento, a verdade deixa, por

isso, de ser encarada como coincidência pereita com o seu objeto. “A não

ser que não tenha objeto, como sucede nas ciências dedutivo-ormais, ela é

aproximação e generalização, únicas coisas que tornam possível a sua comu-

nicação.” As novas verdades que hão de surgir da discussão a que se subme-

tem as dierentes posições, passarão a constituir “apenas as nossas opiniões

mais seguras e provadas”. É nesse entendimento que nos parece haver pelo

menos quatro boas razões para conarmos no saber das opiniões, como

ponto de partida para interpelar o mundo, para entretecer e partilhar um

destino comum. Essas razões são as seguintes:

As opiniões que uma vez submetidas à metodologia cientíca acabam�

por vir a ser conrmadas como conhecimento cienticamente válido

(ou a proporcionar os saberes básicos que levam à produção de novos

conhecimentos) já possuíam o mesmo valor antes de se submeterem

a essa conrmação. Logo, já eram conhecimento enquanto meras opi-

niões.

As opiniões são muitas vezes o nosso primeiro e último recurso não�

apenas quando a urgência da ação nos obriga a tomar um decisão

que não mais pode ser dierida mas também quando o problema é de

tal natureza que não é susceptível de qualquer resposta cientíca ou,

muito simplesmente, esta ainda não existe.

Numa época em que a crescente especialização de competências, de�

saberes e até mesmo de linguagens ou terminologias próprias de cada

prossão ou atividade só por si já mantêm à distância os respectivos

destinatários, é no mundo das opiniões, no ler ou ouvir alar do assun-

to aqui ou acolá, quase sempre muito pela rama, sem um criterioso

registro de ontes nem a possibilidade de conrmar a veracidade de
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cada notícia ou inormação que o cidadão-consumidor tende a elabo-

rar e a emitir os juízos undantes da sua losoa de vida e do tipo de

relação que mantém com os outros.

Para os valores não há, como se sabe, uma lógica ou ciência especí-�

ca. Donde se pode inerir que mesmo quando o objeto particular de

qualquer disciplina cientíca exija para o seu domínio ou compreen-

são uma metodologia lógico-ormal com o rigor e a objetividade que

a retórica naturalmente não pode oerecer, ainda assim, será sempre

preciso retornar à retórica quando houver que determinar o que se

deve azer com esse saber. Nesse sentido, podemos dizer que a ciência

continuamente se liberta da opinião para, uma vez enriquecida, a ela

voltar. E isso porque a objetividade ou universalidade da ciência, sabe -

mo-lo bem, dá-se muito mal com a escolha dos valores e, de um modo

geral, com todas as decisões que, num regime democrático, devem ser

a expressão de uma vontade coletiva. Aqui, onde se trata sobretudo

de estabelecer o que é preerível, são, de ato, as opiniões que estão na

base da argumentação com que se pretende conquistar a adesão dos

respectivos auditórios.

Dica de estudo
CRONICAMENTE inviável. Direção de Sérgio Bianchi. Brasil: Europa Filmes,�

1999.

Este lme se destaca pela opinião crítica e ácida sobre algumas questões da

realidade brasileira. Os temas são polêmicos, controvertidos e, somados à postu-

ra contundente e irônica do narrador, provocam o espectador, exigindo que ele

também se posicione sobre os assuntos abordados.

Atividades
1. Comente os seguintes argumentos usados pelos autores nos trechos a se-

guir dos textos analisados.
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Diogo Mainardi→“A Disney estima um crescimento de 17,2% de visi-

tantes brasileiros em Orlando.”

Stephen Kanitz → “Hoje, 8% do trabalho no mundo já é eito por

robôs.”

2. Analise o período a seguir, do texto A era do robô, ocalizando o eeito retóri-

co, especicamente.

Stephen Kanitz→ “Precisamos encontrar um jeito de convencer os

povos dos países desenvolvidos a relaxar, a curtir a vida.”

3. Retome o título do texto de Diogo Mainardi e comente a unção desse ele-

mento textual na relação estabelecida entre autor e leitor.
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Gabarito
1. Os trechos citados, em ambos os textos, constituem argumentos de com-

provação, os quais possibilitem que o autor valide sua tese mais acilmente

 junto ao público.
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2. O período inicia-se com um verbo conjugado na primeira pessoa do plural

(“Precisamos”) e com esse recurso o autor não apenas se aproxima do leitor

como, mais do que isso, também rompe o clima de hierarquia e aastamento

que normalmente existe entre autor e público, incluindo-se no texto como

brasileiro e como amigo do leitor. Em outras palavras, autor e leitor tornam-

-se cúmplices, tendo em comum a tarea de “convencer os povos dos países

desenvolvidos a relaxar, a curtir a vida”.

3. O título do texto de Diogo Mainardi, “O Brasil para os brasileiros”, à primeira

vista convida o público a azer uma leitura cujo tema é o Brasil. A expectativa

é positiva, sobretudo se o público atinar para os atos de o texto ser direcio-

nado a brasileiros e ter sido escrito por um brasileiro. Entretanto, não é isso

o que ocorre e, ao nal da leitura, a expectativa do leitor a partir apenas do

título é totalmente rustrada e contrariada.




