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Apresentação

ssiste-se, em nossos dias, ao aumento crescente de
obras acerca da Retórica, cm seu sentido original abran

gente de teoria do discurso persuasivo, como a denominava 
Aristóteles, englobando dessa forma a argumentação. O dis
curso poético entra também nesta categoria, contrariamente 
ao que se podcria pensar e, afinal, todo e qualquer tipo de 
discurso, uma vez que não se pode falar em grau zero da re
tórica, mas de manifestações com maior ou menor grau de 
persuasão.

É com grande satisfação que apresentamos este trabalho 
de Antonio Henriques, Argumentação e discurso jurídico, fruto de 
muita leitura e empenho, como também de apreço e afeição ao 
objeto de estudo a que se dedica.

A argumentação na linguagem caracteriza-se pela exis
tência de diferentes pontos de vista, valores, crenças e objeti
vos, o que a caracteriza como espaço de conflito e de tensão. 
Ela pressupõe a tentativa de um falante para modificar o ou
tro a quem se dirige e de fazê-lo aderir à sua proposta, enfim, 
a seu modo de ver e entender o mundo, as pessoas, as coisas. 
Uma vez que esta atitude não é unilateral, processando-se na



XÜ Argumentaçáo c Discurso Jurídico ♦ «enriques

dependência das reações das partes envolvidas, cabe enfati
zar a natureza dialogai da argumentação, num movimento 
pcndular de avanços e recuos, em última análise, de ajusta
mentos contínuos.

Dentro desse quadro, é de fundamental importância o aces
so à intencionalidade do discurso, sem o qual não se dá uma 
comunicação eficiente em seus resultados e nenhum “gesto” 
retórico se cumpre com êxito. Trata-se aqui de ação pela lin
guagem; daí colocarmos muita ênfase no poder de transforma
ção conferido ao discurso em suas diversas manifestações.

Pode-se dizer, como faz Michel Meyer, estudioso belga 
desses estudos, em A retórica (orig. 2004, edição brasileira 
2007), que a retórica é argumentativa e que a argumentação é 
retórica, razão de estarem tão intimamente ligadas que, mui
tas vezes, não se as distinguem.

A presente obra, em seu Capítulo 1, conduz o leitor aos 
primórdios das disciplinas envolvidas, no mundo ocidental, 
trazendo-as à atualidade, quando foram revigoradas e aper
feiçoadas para dar conta dos novos contextos e situações que 
a vida moderna foi implementando. Assim, da retórica na An
tiguidade c Idade Média passou-se às contribuições de Chaím 
Perelman e de autores da Nova Retórica, com o exame de 
pontos básicos sobre os quais esta se firma.

O Capítulo 2 volta-se para os principais procedimentos 
argumentativos, tais como são concebidos no Tratado da ar
gumentação, de Perelman e L. Olbrcchts-Tyteca. No Capítulo 
3, a argumentação é tratada pelo ângulo da trilogia retórica, 
constituída pelo logos-ethos-pathos, na dependência dos quais 
se dá a atividade discursiva. O Capítulo 4 focaliza uma ques
tão cara à retórica, qual seja, o valor da figura, para além de 
sua condição de ornato, sendo central na função argumen
tativa. A seguir, no Capítulo 5, entra-se no campo específi
co da argumentação jurídica, propícia ao desenvolvimento 
das mais variadas técnicas de convencimento e de persuasão. 
Aqui também percorre-se a sua atuação no mundo greco-lati
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no e medieval, antes de passar à modernidade, com as teorias 
do raciocínio jurídico antes de 1945 e, a partir de então, até 
nossos dias. Neste ponto, confluem os conceitos já examina
dos nos capítulos anteriores, tais como os de razoabilidade, 
de razão prática e de tópica, à luz de autores contemporâneos 
como Rccasóns Siches, Viehweg c do próprio Perclman, fale
cido cm 1984.

Por último, tem-se um capítulo com uma amostragem 
de análise retórica de textos, compreendendo um texto ju
rídico e um texto poético. Havíamos mencionado, no início 
desta apresentação, o fato de que o texto poético também é 
argumentativo, cumprindo a função retórica que lhe com
pete, em consonância com as funções pretendidas pela ati
vidade retórica: o docere-movere-delectare, segundo a qual ra
zão e emoção se mesclam naturalmente, delas resultando o 
equilíbrio desejado para toda e qualquer atividade humana. 
É evidente que muitos embates e tensões se dão nessa jun
ção, mas qualquer tentativa de excluir uma ou outra ou de 
polarizar numa ou noutra resultaria numa atitude rcducio- 
nista das formas de conhecimento c da própria atividade co
municativa. O apreender (da ordem do saber, conceptual) e 
o sentir (do viver, da sensação) virão juntos, num encontro 
do que é exterior e interior ao indivíduo. Por este prisma, 
pode-se melhor compreender o que é da ordem do crer, da 
adesão, das preferências, de onde advêm o respeito ao ou
tro, à diferença, e a possibilidade de relações intersubjetivas 
mais amistosas c cordiais. Em tudo isto, cabe ao sentido, à 
significação, de modo mais amplo, o papel fundamental que 
integra, por sua vez, a comunicação que se dá entre as partes 
envolvidas, de onde a tão importante noção de acordo, como 
ponto de partida de toda e qualquer argumentação.

Muito esclarecedor e oportuno é o glossário que encer
ra o livro, percorrendo os termos básicos utilizados nas dis
ciplinas em questão, o que ressalta o seu caráter didático e 
compreensivo.
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Bibliografia abrangente c atualizada contempla os tópi
cos examinados, sugerindo caminhos a desenvolver nesta sea
ra tão fértil que o Direito vem cobrindo desde que os seres 
humanos começaram a se organizar na defesa de seus prin
cípios, o que a própria história da retórica vem confirmar ao 
longo dos tempos.

Antonio Henriques, autor de vários livros no campo do 
discurso jurídico, alguns em coautoria, tem sido exemplo 
para todos aqueles que com ele convivem, tendo eu sido pri
vilegiada em tê-lo como orientando de doutorado. A clareza 
de exposição e a justeza dos conceitos emitidos, assim como 
a elegância de estilo, são determinantes do bom êxito da pre
sente obra, que esperamos inspire outras pesquisas c afetos.

Lineide do lago Salvador Mosca 
Universidade de São Paulo
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Introdução

trabalho ora oferecido aos leitores está vinculado à nossa
tese defendida no dia 16 de dezembro de 2003, na Uni

versidade de São Paulo, com o título: A dimensão retórico-jurídi- 
ca nos autos religiosos de Gil Vicente.

O objetivo do presente livro é procurar mostrar a afinida
de entre a Retórica (argumentação) e o Direito ou. em outras 
palavras, dizer que o campo jurídico é também o campo da ar
gumentação.

Para lograr nosso objetivo, ancoramo-nos em dois auto
res, cujas obras estabeleceram os marcos da Retórica (argu
mentação) ontem e hoje. Ontem, Aristóteles, com a Arte re
tórica; hoje, Perelman, com o Tratado da argumentação: a nova 
retórica, em colaboração com Lucie Olbrechts-Tytcca. Ambos, 
Aristóteles e Perelman, propõem, como fundamento da argu
mentação, um conceito alargado da razão que foge aos limites 
da razão lógico-formal.

Filósofo do Direito, Perelman busca aplicar ao raciocínio 
este conceito alargado da razão, em contraponto aos paradig
mas lógico-positivistas ainda vigentes em áreas refratárias aos 
novos ventos em circulação após 1945. Já se percebem no Bra-
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sil ares de renovação do raciocínio jurídico ventilados pela 
Nova Retórica, haja vista obras como Teoria da argumentação e 
nova retórica de Cláudia Servil ha Monteiro; Raciocínio jurídico 
e nova retórica, de Ariani Bueno Sudatti; A argumentação nas 
decisões judiciais, de Paulo Roberto Soares Mendonça; Direito e 
justiça: a função social do judiciário, organização de José Eduardo 
Faria, além de outras obras importantes.

O Tratado da argumentação -  a monumental obra de Perel- 
man -  tem merecido numerosos e variados elogios. Basta ler 
o livro coordenado por Michel Meyer Perelman et le renouveau 
de la rhétorique (2004). Críticas houve também que, mesmo 
razoáveis, não desmereceram a obra de Perelman. Perma
nece válida a afirmação de Meyer (2004, p. 9): "Chaím Pe
relman est mort il y a vingt ans et depuis 1'influence de sa 
pensée n'a fait que grandir.”*

O Tratado da argumentação reflete as idéias de Perelman, 
bem como o espírito do autor, marcado pela tolerância, de 
horizontes abertos, como o testemunha Meyer (2004, p. 9). 
A esta mentalidade aberta só poderia caber uma argumenta
ção aberta, oposta ao estreitamento do raciocínio cartesiano. 
Dessarte, a teoria perelmaniana propõe a abertura, contrária 
ao fechamento; o pragmático, contraposto ao abstrato; o plu
ral, diverso do singular.

Para provocar esta abertura de raciocínio, o que levaria a 
repensar nova lógica jurídica e estabelecer nova hermenêu
tica jurídica, Perelman navegou na esteira de Viehweg, que 
retomou de Aristóteles e Cícero as análises sobre os tópoi ou 
lugares-comuns. Com a revalorização do pensamento tópi- 
co-retórico, propõe-se a revalorização da dimensão prática ou 
prudencial romana, em detrimento da dimensão lógico-for- 
mal até então dominante na área jurídica. Não obstante isso,

1 Chaím Perelman morreu já faz 20 anos, e depois disso a influência de 
seu pensamento só cresceu.



a teoria perelmaniana, bem como a de Viehweg e a de Reca- 
séns Sichcs, esta afinada com as duas outras, está assentada 
no lógos, na racionalidade, o que representa para Meyer (2004, 
p. 11) o ponto fraco de Perelman, ao descartar a influência do 
páthos no jogo da persuasão.

Estar estruturada no lógos significa compatibilizar-se com 
um sistema de normas e princípios, desde que não seja o sis
tema fechado cartesiano, mas um sistema aberto, dinâmico, 
criativo, que atenda às mudanças que se operam ao longo do 
tempo e, sobretudo, atenda aos interesses sociais. Não se 
pode esquecer que no Direito deve haver discussão, propos
tas, sugestões, negociação, o que o caracteriza como retórico 
e o opõe ao cientificismo matemático ou ao Positivismo lógi
co, cujo raciocínio é constringente e infenso a qualquer tipo 
de contestação.

Nelson Rodrigues disse que, no futebol, o pior cego 6 o 
que só vê a bola. Poder-se-ia acrescentar que, no Direito, o 
pior cego é o que só vê a lei. Sim, a lei há de ser vista, como 
também há de ser visto o contexto social, as circunstâncias 
que envolvem a lei, para preservar a dignidade humana.

Casos há, e muitos casos, em que a dignidade humana 
é arranhada. Emblemático é o caso conhecido de todos, da 
boia-fria lolanda Figueiral, idosa de 79 anos, paciente termi
nal de câncer, com menos de 40 quilos, falecida no início de 
novembro de 2006. O juiz que lhe negou liberdade provisó
ria só olhou a lei e nada mais que a lei. Decisão posterior re
formou a sentença, levando em consideração fatores outros 
que não a letra da lei. Ao juiz, faltou-lhe bom senso, por não 
bem dimensionar sua decisão. Juizes uns que tais tornam-se 
meros burocratas. Nesse caso, nem haveria mister de juizes. 
Computadores, como já lembrava Perelman, poderíam aplicar 
as normas legais. Entretanto, a maioria dos juizes age com 
sensatez. É o caso, por exemplo, da juíza que atuou no julga
mento bastante comentado, por sinal, de João Estrella. A juí
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za considerou ames o usuário de drogas, e não o traficante, c 
o condenou a uma pena, em tese, mais adequada.

Já bem longe vai o tempo em que se julgava que a razão 
normativa atingia toda a realidade do ser humano. Estamos 
conscientes, hoje, de que o não normativo é pane da existência 
e, em consequência, é tão essencial quanto a realidade oficial.

Esse é o alargamento da razão proposto por Perelman. 
Sem abertura uma que tal, esvazia-se a realidade, perde-se- 
lhe a extensão e se contraria a própria razão na sua exigência 
de totalidade.

Como remate a estas considerações, importa lembrar 
que o homem não é um ens a se, mas um ens ab alio; isto sig
nifica que o ser humano é um ser contingente. Vive no mun
do da contingência, dependente do passar do tempo e das 
paixões humanas.

Vive no mundo onde não há certeza absoluta, mas proba
bilidade; não há o verdadeiro absoluto, mas o verossímil; não 
há valores únicos, mas pluralidade de valores; não há o racio
nal puro, mas o razoável, cujo critério não é a evidência, mas 
o consenso geral, cujo método é a multiplicidade de pontos 
de vista, contraposto à unicidadc de pensamentos, cuja racio
nalidade não é constringcnte c cuja linguagem é natural.

Político que é, como veremos, o Direito deve nutrir-sc 
da realidade para que possa responder às constantes mu
danças sociais, como lhe cabe, ciente de que seu auditório, 
no sentido perelmaniano, transcende a comunidade jurídica. 
Seu auditório não é apenas uma pane da sociedade, mas a 
totalidade social.



Retórica e Argumentação

Ainsi, dans iinteraction sociale, avant même que l'homme ait 
réfléchi explicitement à une pratique de la persuasion. il usait déjà d’une 
certaine rhétorique naturelle. De même que l’on communique sans avoir 
étudié la communication, on peut faire de la rhétorique sans avoir étu- 
dié la rhétorique.1

De Meyer (1997, p. 262)

1 A velha retórica

1.1 A retórica na Grécia

A Retórica natural a que se refere De Meyer, na epígrafe, 
é a Retórica ou a argumentação inserida na própria linguagem 
do ser humano, o que nos leva a inferir que a Retórica não é 
prerrogativa desta ou daquela cultura, desta ou daquela etnia. 
A dimensão da Retórica não é particular, senão universal. A 1

1 Dessarte, na interação social, antes mesmo de o homem ter refletido 
de forma explicita na prática da persuasão, ele já usava de certa retórica 
natural. Como se pode comunicar sem ter estudado comunicação, pode-se 
praticar a retórica sem haver estudado a retórica.
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afirmação de que a Retórica nasceu na Grécia deve ser toma
da, com cautela, em sentido metafórico. Coube aos gregos, a 
Aristóteles, de modo especial, delimitar o campo da Retórica, 
bem como explicá-la e sistematizá-la.

O mesmo De Mcycr (1997, p. 262) denomina de "protorre- 
tórica técnica" a Retórica, cuja gênese ocorreu no século V a.C. 
na Grécia ou, mais precisamente, na Magna Graecia (Sicília), 
com o levantamento de processos de reintegração de posse de 
terras usurpadas pelos tiranos e oferecidas aos mercenários 
como barganha política, praxe adotada também em Roma pe
los chefes militares nas conturbadas alternâncias do poder.

Córax, discípulo de Empédocles, e seu discípulo Tísias 
compuseram um manual de retórica -  Tékhne rhetoriké cujo 
princípio fundamental seria valer mais a aparência da verdade 
que a verdade, para ensinar aos interessados a arte de persua
dir com o discurso, especialmente nos tribunais. Todos sa
bemos que a oratória, de modo peculiar a oratória forense, 
remonta a Córax e Tísias. O trabalho de Córax e Tísias tinha 
uma finalidade prática: ganhar dinheiro, como qualquer outra 
profissão, o que não o desmerece. Diga-se o mesmo de outros 
institutos de oratória, como o extinto "Instituto Melantonio" 
e o atual curso de expressão verbal "Reinaldo Polito”.

O grande mérito de Córax foi ter-nos legado o primeiro 
esboço de um arranjo ou ordem do discurso que Aristóteles 
acolheu e desenvolveu, como veremos.

A retórica jurídica de Córax enriqueceu-se com Antíphon, 
que a levou a Atenas. Como não havia advogados, o objetivo 
de Antíphon, consoante Reboul (1984, p. 11), era municiar o 
interessado com tópoi (lugares-comuns) aplicáveis a qualquer 
caso, ainda hoje, como: responsabilizar o adversário pelo pro
cesso; atribuir-lhe o ônus da prova, transformando o autor do 
processo em réu; elogiar a sabedoria e a imparcialidade dos 
juizes. Florescu (1982, p. 14) lembra que, mesmo na lei de 
Sólon, cada qual tinha obrigação de se defender sozinho dian
te dos juizes.
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Também o sentido pragmático da Retórica deve ser cre
ditado aos sofistas, cujo ensinamento foi mal compreendido 
e vem sendo reabilitado graças especialmente a Dupréel, na 
opinião de De Mcyer (1997, p. 24).

Do que se acabou de dizer cumpre chamar a atenção para 
as seguintes observações:

• A Retórica desabrocha e floresce após a queda dos 
tiranos e seu desenvolvimento cresce na mesma pro
porção em que se acentua o interesse do ser humano 
pela liberdade. O espaço democrático é o campo fér
til para o desenvolvimento do discurso retórico, que 
escapa às malhas do discurso unívoco totalitário, em
bora este brote em qualquer lugar e, erva daninha, 
seja inextirpável. Em regime democrático, a Retórica 
pode ser usada bem ou mal; em regimes totalitários 
só pode ser usada para fins perniciosos. Bobbio, na 
tradução de Monteiro (2001, p. 10), diz: “Ela [a teoria 
da argumentação] sabe que quando os homens param 
de acreditar em boas razões, começa a violência.”

• Há ligação estreita do espaço jurídico com o espaço 
retórico-argumentativo, como se pôde ver na Mag
na Graecia, quando a Retórica emerge de um contex
to judiciário. Bem se compreende tal entrelaçamento, 
pois ambos operam com os seres constituintes da so
ciedade humana, cujo fundamento é o Direito. Daí a 
razão do brocardo jurídico Ubi societas, ibi ius ao qual 
podemos acrescentar Ubi societas, ibi rethorica. Retóri
ca e Direito caminham par a par, daí poder-se afirmar 
que o Direito não é lógico, mas retórico ou alógico, 
como afirma Coelho (1997, p. 99). Para Perelman 
(1997, p. 219), grande número de provas em uso no 
Direito não pode ser relacionado com a lógica cm 
sentido estrito. Aliás, sabemos que a lógica não pode 
ser identificada com a lógica formal. Por esse motivo, 
consoante o mesmo Perelman (1998, p. 6), muitos
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juristas vêm abandonando a expressão “lógica jurídi
ca” e a substituem por outras como “raciocínio jurí
dico” ou "pensamento jurídico".

• Transparece o caráter pragmático da Retórica no sen
tido de que o discurso retórico versa assuntos dire
tamente implicados com a pólis e, por consequência, 
com o cidadão convidado a participar ativamente 
da vida pública, isto é, a exercer sua cidadania. Esta 
é, por excelência, a nota distintiva do ser humano, 
razão por que se dizia: Si non est civis, non est homo, 
numa alusão clara ao Ser político. Ora, exercer a cida
dania é ponderar, pesar, julgar, formar juízos de va
lor, o que, em síntese, é argumentar, ou seja, praticar 
a Retórica. Esta, com certeza, insere-se num con
texto social, num espaço institucional, por exemplo, 
a assembléia e o tribunal. Nesse aspecto, por certo, 
a Retórica é política. Lembremo-nos de que Aristó
teles vai fundar os gêneros literários no critério da 
politicidade. O orador e o ouvinte participavam, en
tão, ativamente da vida da pólis em cujos problemas 
se envolviam. Poder-se-ia dizer que a arte oratória se 
confundia com a arte política. A Retórica joga com 
as várias dimensões da política, diz Buffon (2004, p. 
44). As preocupações dos retóricos estão comprome
tidas com a realidade social, com a experiência fática. 
Tal comprometimento também deve ser o do Direi
to. Da mesma forma que a Retórica, a ciência jurídica 
não se pauta por questões abstratas, mas por ques
tões da vida prática -  defacto emergentes.

Dcssarte, cabe aos aplicadorcs da lei torná-la viva, apli
cável aos casos concretos que se lhes apresentam no dia a dia. 
Os juizes têm o dever impostergável de adaptar o texto frio 
da lei ao contexto da sociedade viva, em permanente estado 
de transmutação.
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Platão criou a dicotomia boa retórica/má retórica. A pri
meira visa ao bem da pólis, enquanto a segunda lhe é pernicio
sa. Tal seria a retórica de Górgias atacada por Platão. No pare
cer de Berti (1998, p. 168), para Platão, a retórica de Górgias 
c um simulacro (eídolon), uma imagem feia, uma contrafação 
da oratória retórica.

Entendemos que a Retórica não é boa, nem má; não é 
moral, nem imoral; ela navega na zona cinzenta da amoralida- 
de, como se costuma dizer. Ao contrário de Platão, achamos 
que a Retórica não é, de per si, perversa, embora possa até 
ser pervertida. À Retórica não interessa que orador/falante 
seja bom, mas, sim, que pareça bom. Comungamos com a opi
nião de Citelli (1988, p. 11): “Entende-se que a Retórica não 
poderia ser uma ética, pois ela não entra no mérito daquilo 
que está sendo dito, mas sim, no como aquilo que está sen
do dito o é de modo eficiente.” Em outras palavras, Retórica 
boa é aquela eficiente e Retórica má é aquela não eficiente. A 
Retórica compete ser eficaz e nada mais, mesmo porque, no 
dizer de Reboul (1998, p. 29), a Retórica é um jogo no qual o 
problema é vencer, ganhar, ser eficaz, e argumentação eficaz é 
aquela que conquista a adesão do auditório.

Nesse aspecto -  eficácia preocupação da Retórica, é 
mais importante persuadir que convencer: o apelo da vontade 
e da sugestão é, em geral, mais fone que o da razão, mesmo 
porque o auditório, comumente, não é capaz de acompanhar 
raciocínios mais complicados. Dá-se preferência à Retórica e 
não à Lógica, à dóxa, e não à alétheia. Todavia, como no-lo diz 
Perelman (1986, p. 20), “a eficácia do discurso persuasivo não 
garante sua validade". Do mesmo modo, diz Bayan (1963, p. 
321): “Llargumentation efficace est celle qui entraine 1'adhé- 
sion de l'auditeur. L'argumcntation valable est celle qui mé- 
rite cette adhésion. L’efficacité de 1'argumentation est une 
question de fait; sa validité est une question de droit."2

2 A argumentação eficaz arrasta a adesão do auditório, e a argumentação 
válida faz jus a esta adesão. A eficácia da argumentação é uma questão de 
fato; sua validade é uma questão de direito._________________________
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A Retórica, na busca da eficácia, pode lançar mão de to
dos os recursos disponíveis, como astúcia, engano, equívoco, 
como o fez, por exemplo, Hitler e como faz o Diabo no Auto 
da alma, de Gil Vicente. Sujeita embora a usos e abusos, a Re
tórica não é intrinsecamente má, ainda que tenha, no dizer de 
Ricoeur (1986, p. 146), duas tendências: a da perversão e a 
da sublimação. A Retórica, por conseguinte, não está desvin
culada da Ética ou da Moral. Isto não significa, porém, que a 
Retórica esteja submetida aos ditames morais. Preocupação 
com a Moral é uma coisa; submissão à Moral é outra coisa. Há 
de se lembrar das palavras de Declcrq (1992, p. 48), Thonnê- 
teté de 1’orateur est moins une vertu morale proprement dite 
qu'unc vertu socialc dont se pare 1'oratcur".3

Vê-se, então, que a Retórica, com ser polêmica, é ques- 
tionadora e, por isso mesmo, questionável, uma vez que é da 
natureza da argumentação contestar e ser contestada, sujei
ta que é à adesão do auditório. Como todo e qualquer valor, 
a Retórica está sujeita a contestações. Questionada, ela o foi 
desde o estabelecimento das primeiras escolas de oratória 
na Grécia e continua sendo ao longo dos tempos. Poderia
mos dizer que a Retórica, como a vida, é a arte de encontros 
e desencontros.

À protorretórica, do século V a.C., vai suceder a retórica 
“técnica” do século IV a.C. à qual Aristóteles contribui com 
um arcabouço solidamente organizado, estável e consisten
te. Para Dufour, Aristóteles acrescentou a Platão um con
ceito pessoal de tékhne mais autônomo, mais largo, eficaz e 
mais criador.

O termo retórica provém da expressão Arfe Retórica (Tékh
ne rhetoriké) com encurtamento da expressão, pela eliminação 
do substantivo (arte) e a consequente substantivação do adje

i A honestidade do orador é menos uma virtude moral propriamente dita 
do que uma virtude social de que se ornamenta o orador.
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tivo (retórica), fenômeno recorrente na língua. Trata-se da ma
nutenção do determinante com o desaparecimento do determi
nado. Como exemplo, temos no campo jurídico: petição inicial 
(a inicial); carta rogatória (a rogatória); sentença absolutória (a 
absolutória); cartas forais (as forais) etc.

Sabemos que a Retórica é uma “arte” ou uma “técnica", 
isto é, o conjunto de pautas, cujo objetivo é orientar de
terminada atividade criadora ou estimular o agente criador. 
Arte é, então, ato produtivo, capacidade de produzir, de ge
rar. A finalidade, o objetivo da Retórica é persuadir, a saber, 
despertar no auditório a adesão a uma proposta por meio 
de um discurso. Já Aristóteles (s.d., p. 33), ao ensinar que 
Retórica “é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada 
caso, pode ser capaz de gerar persuasão”, assinala a marca, a 
diferença específica da Retórica em relação às demais artes: 
a persuasão. A marca da Retórica é o "fazer persuasivo”. Sem 
persuasão, sem força persuasiva não há falar de Retórica. Por 
esse motivo, os autores que se dedicam ao estudo retórico a 
definem como arte de persuadir pelo dizer e de dizer para per
suadir. Quanto ao propósito da Retórica (persuadir) e quanto 
ao estatuto metodológico, não ocorrem divergências entre as 
definições na Antiga e na Nova Retórica. Em sendo persuasó- 
ria, a Retórica investe-se de mais estas características:

• Exclui, de plano, a violência e qualquer outra forma 
de repressão. O propósito da Retórica é propor, ne
gociar, ensejar entendimento, buscar a aceitação de 
um ponto de vista, de modo suave. A ideia de suavi
dade já reponta no verbo suadere (aconselhar), opos
to a iubere (ordenar, impor), como se vê no exemplo 
de Cícero citado por Ernout e Mcillet (1993, p. 7): 
non iubeo, sed si me consulis, suadeo (não ordeno, mas 
se me consultas, aconselho). Daí, a razão por que a 
Retórica não se compatibiliza com os regimes tota
litários da direita e da esquerda. No campo retórico 
não há lugar para a razão do mais forte.
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• A persuasão ou discurso persuasivo estabelece um 
pacto de credibilidade entre duas partes, ou seja, en
tre o pactante e o pactário. O primeiro é o orador/fa- 
lante e o segundo, o auditório, a saber, o ouvinte. O 
primeiro é o terminus a quo e o segundo, o terminus ad 
quem para se usar a terminologia filosófica abraçada 
pelo vocabulário jurídico e usada, por sinal, também 
na Semiótica, tal como se pode ver em Beividas (1999, 
p. 175) e outros. Greimas e Fontanille (1993, p. 12) 
falam em instâncias ab quo e ad quem.

O pacto pretendido, de caráter fiduciário, exige haja um 
sujeito crível, fiador -  que inspira credibilidade e um sujei
to crédulo -  que deposita sua confiança no orador/falante a 
fim de prosperar entre as partes uma comunhão de idéias. Há, 
como se diz, na Semiótica, um contrato de vcridicção, um re
lacionamento de confiança e de crença. Convém lembrar que 
o fundamento da arte retórica é a credibilidade. Os homens 
mais creem do que sabem.

Em se tratando de um discurso persuasivo, cuja preten
são é buscar a adesão de um auditório, à Retórica compete 
achar os meios de convencê-lo, ou seja, cabe-lhe argumentar 
que, como veremos, difere, fundamentalmente, de demonstrar. 
Os meios de que se serve a Retórica para atingir o alvo pro
posto (persuadir) são o entimema e o exemplo.

• A marca persuasória do discurso retórico lhe con
fere uma perspectiva pluralista, não dogmática, não 
reducionista da realidade, em oposição ao monismo 
cartesiano. A concepção filosófica pluralista, cujo 
representante mais notável é Dupréel, alicerça-se 
na visão do razoável, do diálogo, da controvérsia, 
da multiplicidade de pontos de vista. Nessa mesma 
moldura é que Perelman encaixa os princípios bási
cos da Nova Retórica.
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• Procuramos estabelecer que a Retórica é um jogo de 
persuasão entre orador/falantc c interlocutor (audi
tório). Tal jogo desenvolve-se entre seres sociais que 
interagem por meio de uma linguagem portadora de 
argumentatividade, inscrita na língua. Tal interação é 
que confere à Retórica um caráter pragmático. A Re
tórica não age no abstrato, mas no meio prático com 
permanente atuação na vida real de todos os dias.

Uma das grandes contribuições de Aristóteles à Retóri
ca foi dispô-la num sistema coerente e lógico. Nunca é de
mais dizer que Aristóteles era um espírito organizador, ex
tremamente meticuloso. Dessarte, estabeleceu-lhe as panes 
componentes em quatro, às quais os romanos acrescentaram 
uma, todas conhecidas por nome latino. Tais partes concor
rem para a coesão do conjunto, razão por que alguns as cha
mam de sintagmáticas. Ei-las:

• Inventio (héuresis): do verbo invenire, em seu senti
do original (encontrar, achar, descobrir). Trata-se da 
atividade de descobrir o que dizer (quid dicere) pelo 
estudo dos lugares (tópoi, loa). Em outras palavras, 
descobrir nos tópoi argumentos adequados que se re
sumem no exemplo e no entimema que constituem as 
chamadas provas intrínsecas, próprias, internas, ima- 
nentes à Retórica e distintas, assim, das provas ex- 
trínsecas, externas à Retórica, como o indício, a con
fissão, o testemunho. A expressão lugares-comuns 
entende-se como ponto de partida da argumentação, 
fundamentado não na evidência, mas na possibilida
de de várias interpretações e aplicações, aspecto em 
que se diferenciam dos axiomas, como no-lo diz Pe- 
relman (2000, p. 159).

• Dispositio (táxis): uma vez encontrados os elementos 
apropriados de prova, cumpre colocá-los em ordem 
para estruturar o discurso. Nesta parte, cuida-se, en
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tão, de organizar o discurso com um plano adequa
do, hierarquizado numa ordenação sequencial das 
partes do discurso. Por isso, a expressão inventa dis- 
ponere (dispor o achado). Os antigos estabeleceram 
um plano-padrão constituído de quatro partes fun
damentais, sempre numa perspectiva sintagmática, 
ordenando as partes num todo, em busca da unida
de na pluralidade, mesmo porque as partes, fora do 
todo, nada significam, de acordo com o princípio pars 
extra totum existens non est pars.4 Trata-se de uma ques
tão de ordem dispensável na demonstração, impres
cindível, porém, na argumentação. As partes consti
tuintes do plano-padrão são:

• Exórdio: a finalidade do exórdio é suscitar a bene
volência do auditório (captatio benevolentiae), mo
vê-lo (ânimos impellere) e expor o assunto, o status 
quaestionis da filosofia escolástica. Com outras pa
lavras, Vignaux (1976, p. 144) diz a mesma coisa: 
“Lexorde est 1c debut et Pannoncc du discours. II a 
pour but de préparer brievòment les auditeurs ou 
les lecteurs à la connaissance du sujet et de provo- 
quer en même temps leur attention ou leur ‘bien- 
veillance'".5 Ganhar a simpatia do auditório é uma 
das preocupações do discurso retórico, enquanto 
que, no discurso lógico, esta mesma preocupação é 
absolutamente inútil. O exórdio não é o momento 
propício ao raciocínio, mas ao preparo do auditório.

Percebe-se que a função do exórdio é fática, uma vez que 
busca despertar a expectativa do auditório do qual a argu
mentação retórica depende, de forma essencial. Entendemos * *

4 A parte fora do todo não é pane.
* O exórdio é o começo e apresentação do discurso. Tem por escopo prepa

rar brevemente os ouvintes ou leitores para o conhecimento do assunto e 
provocar ao mesmo tempo sua atenção e benevolência.
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que as partes denominadas proposição e partição se incluem no 
exórdio, mesmo porque autores há que não as citam, caso de 
Reboul (1998, p. 55).

Dependendo das circunstâncias, o discurso pode iniciar- 
se sem exórdio ou ex abrupto, como é o caso sempre citado da 
primeira Catilinária de Cícero: Quousque tandem abutere Catili- 
na patientia nostra?6 Vale dizer, ademais, que o exórdio, sempre 
na dependência das circunstâncias, pode ser breve ou longo. 
Treinado, exaustivamente, na arte oratória, como era praxe 
na Companhia de Jesus, dentro das normas estabelecidas por 
Cícero, Quintiliano e pelo Ad Herennium, o P6 Vieira varia cm 
seus exórdios: um sermão dedicado a São Francisco Xavier 
contem apenas cinco linhas; outro (Sermão da 3* Dominga da 
Quaresma) apresenta seis páginas.

No exórdio do poema “Quem dá aos pobres, empresta a 
Deus" de Castro Alves (1947, p. 25), podemos perceber nos 
quatro versos iniciais a captatio benevolentiae c, nos quatro ver
sos Finais da primeira estrofe, o status quaestionis:

Eu que a pobreza de meus pobres cantos 
Dei aos heróis -  aos miseráveis grandes,
Eu que sou cego, -  mas só peço luzes...
Que sou pequeno, -  mas só fito os Andes...
Canto nest’ hora, como o bardo antigo 
Das priscas eras que bem longe vão,
O grande nada dos heróis que dormem,
Do vasto pampa no funéreo chão...

' Até quando, finalmente, abusarás. Catilina, de nossa paciência?
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• Narrativa: trata-se de uma parte dispensável em al
guns gêneros, como o deliberativo, e indispensável 
em outros, caso do gênero judiciário, que a recla
mam. Aliás, vale lembrar que esta divisão em partes 
se fez em função do discurso forense estreitamente 
ligado à Retórica grega, como foi dito. A importân
cia da narração consiste em que ela é, muita vez, um 
argumento como o assevera Reboul (1998, p. 57). 
A exposição dos fatos rege-se pela clareza, concisão 
e pela plausibilidade. Enquanto no exórdio predo
minam o éthos (conjunto de elementos com que o 
orador/falante se apresenta ao auditório) e o páthos 
(paixão), na parte narrativa há de prevalecer o lógos 
(raciocínio), ao menos por princípio e, consequen
temente, dá-se ênfase ao docere.

■ Confirmação: consiste na apresentação de provas 
(argumentos) a favor e contra os adversários (con- 
futatio). Esta parte costuma ser mais densa e, em 
consequência, mais relacionada com o lógos e, as
sim, ao docere. Em sendo uma parte mais densa, de
sempenha papel relevante no discurso, pois, como 
a narração, objetiva tornar o discurso convincente.

Vem a propósito, nesse momento, falar sobre a ordem de 
apresentação das provas. A ordem proposta por Cícero é a or
dem “homérica” ou “nestoriana": primeiro os argumentos for
tes; a seguir, os argumentos fracos; finalmente, os argumentos 
fones. Perelman (1993, p. 161) fala em ordem crescente (argu
mentos fracos e, depois, os fortes) e decrescente (argumentos 
fortes e, depois, os fracos). Cada ordem tem vantagens e des
vantagens. Entendemos que as circunstâncias e o auditório é 
que vão determinar a ordem na argumentação.

• Peroração: a Retórica a Herênio (s.d., p. 94) fala em 
três partes: resumo (enumeratio), recapitulação do 
discurso; amplificação (amplificatio), cuja finalidade
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é realçar a ideia, intensificando-a, sem cair no abu
so, como teria sido o caso de Cícero, na opinião de 
Pichon (1908, p. 196); mobilização das emoções (com- 
miseratio), para chegar à persuasão. Para Vignaux 
(1976, p. 147), a peroração é a pedra de toque do 
bom orador, especialmente na área penal. É o lugar 
adequado para suscitar a comoção no juiz.

Parece azada a ocasião para falar sobre a digressão (di- 
gressio -  digressus). A digressão é um elemento retórico que 
"corre por fora", algo lateral à questão em foco, sem relação 
direta com a questão em jogo, conquanto a ela concatenada. 
Não se trata, pois, de algo inútil ou fora do assunto, sentido 
pejorativo que adquiriu nos tempos que correm. A propósi
to, a observação de Reboul (1998, p. 59): "Os professores 
cm particular estigmatizam a digressão, ainda que a utilizem à 
vontade em suas aulas, aliás com pleno direito." Portanto, a di
gressão pode e deve ser usada, embora cum grano salis e na área 
penal é de usus fori, por parte de advogados, para suscitar co
moção no juiz ou para oferecer armadilhas ao adversário e lhe 
arruinar as provas. Dessarte, cumpre uma função retórica.

Pode-se observar uma relação analógica da digressão com 
o exórdio ou peroração, muito embora não tenha lugar fixo, 
não esteja incrustada cm parte determinada e brote de con
texto específico.

• Elocutio (léxis): enquanto a inventio busca encontrar o 
quid dicere (o que dizer), a elocutio persegue o quomodo 
dicere (o como dizer). Enquanto a inventio e a dispositio 
se relacionam ao conteúdo (res), a elocutio refere-se à 
forma (verba) na busca da harmonia entre as partes 
(sensus -  littera) a mostrar que a Retórica é, no dizer de 
Salvador Mosca (2000, p. 29), uma arte funcional.

A elocutio é questão de estilo ou, em consonância com 
Reboul (1984, p. 26), la mise en style com a preocupação de 
adequá-la à forma, enfeitá-la para torná-la mais aceitável ao
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auditório e, dessa forma, concorrer para a persuasão. A elocu
tio é, pois, uma estratégia de sedução. Isto sugere que a orna
mentação, o uso das figuras, tem uma finalidade persuasória, 
está impregnada de uma vis argumentativa: concorrer para a 
aceitação do discurso retórico, ao oferecer um prazer a mais 
e, dessarte, provocar comoção (movere), com a intervenção de 
registros afetivos. As figuras retóricas não têm apenas sabor 
estético, mas contêm função persuasiva: estética e persuasão 
ligam-sc por laços indissolúveis.

Entre as figuras, importa destacar a metáfora à qual nem 
mesmo o discurso jurídico escapa. A linguagem jurídica, que 
timbra em usar um vocabulário denotativo, não logra fugir da 
polissemia como no-lo assevera Monteiro (1967, p. 4).

Podemos dizer, outrossim, que a elocutio é questão de mo
dular o discurso com a passagem do plano conceituai para o 
plano linguístico, em perspectiva paradigmática. É o que diz 
Lausberg (1970, p. 115): “A elocutio é a expressão linguística 
(verba) dos pensamentos (res) encontrados pela inventio."

No parecer de Pécora (2001, p. 19), a ars dictaminis centra- 
va-sc nas “cores” (figuras, ornatos da elocução), cuja função 
era tornar o público atento, dócil e bem disposto (attentio, do- 
cilitas, captatio benevolentiae).

Desde Cícero, é praxe falar-se em três modalidades de 
estilo: simples (tenuis), mais afinado ao docere; médio (médium), 
mais apropriado ao placere e sublime (gravis), mais adequado 
ao movere.

• Actio (hypócrisis): uma vez preparado e ordenado o 
discurso, bem como burilada a forma, cumpre pô-lo 
em execução, o que acontece com a actio. Sem esta, o 
discurso não passa de mero projeto, está apenas em 
estado potencial. Com a actio, o discurso concreti
za-se, passa de potência a ato, de érgon a enérgeia, de 
acordo com a conhecida teoria de Humboldt. Com
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base cm Ernout e Meillet (1951, p. 28), que distin
guem facere de agere, podemos dizer que o discurso 
sem a actio é um fazer desprovido de movimento, en
quanto o discurso com a actio é um ato em movimen
to, levado à frente (poussé en avant).

A actio, é praxe dividi-la em pronunciação (pronuntiatio) 
ou vozes, vocalidade (voces) e ação (actio). Esta compreende 
a expressão facial (vultus) e o gesto, expressão corporal (ges- 
tus). Não padece dúvida de que os componentes físicos con
correm para a argumentação, ao menos para deleitar o audi
tório e, assim, dispô-lo para a persuasão. Daí a necessidade 
de escolas de oratória já na Antiguidade, como dissemos, e 
agora. Vejam-se alguns tópicos do programa do Reinaldo Poli- 
to: projetar uma imagem confiante e simpática; desenvolver 
a postura e a gestieulação; melhorar a voz c a dicção; usar o 
humor e a emoção etc.

Vale lembrar dois versos medievais citados por Zumthor 
(1993, p. 133) que sintetizam a actio:

In recitante sonent tres linguae: prima sit oris,
Altera rethorici vultus et tertia gestus.7

O mesmo Zumthor, na mesma obra (p. 83), chama a aten
ção para a importância da postura corporal nas disputationes, 
formas pedagógicas sistematizadas pela escolástica. Poderia
mos lembrar a mesma importância na ars praedicandi na Idade 
Média e depois. Para Cícero, na citação de Majorana (1945, p. 
66), "o discurso consiste na ação e na elocução: in agendo et in 
eloquendo”. Vico, na mesma citação, assim fala: Est enim actio 
quasi corporis quaedam eloquentia, quum constet e voce atque motu.6 * *

7 Façam-se entender no recitador três línguas: a primeira seja a da boca; 
a segunda, a do rosto do falante, e a terceira, seu gesto.
* A actio é como que certa eloquência, pois que consta de voz e movi
mentação.
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Ninguém duvida de que o cenário, o corpo, a voz concor
rem para a dinâmica de qualquer discurso. Num tribunal do 
júri, por exemplo, as circunstâncias do momento (políticas, 
econômicas), o tom, o gesto, a indumentária, a composição 
do júri, tudo exerce influência e não pode ser relegado a se
gundo plano.

Poderiamos resumir a actio numa palavra: a teatralidade, ou 
seja, os atos performativos da enunciação, muitos dos quais 
se perdem, de forma irremediável no texto escrito, como a 
voz, a presença física do orador/falante, os gestos, a expres
são facial, o jogo e o brilho dos olhos, as inflexões da voz. 
A actio escapa à nossa observação: falta articulação do visual 
com o auditivo. O que resta da actio, no texto lido, nada mais 
é do que vestígios, indícios da actio, por vezes, veementes in
dícios, mas apenas indícios.

Finalmente, bom é lembrar que a movimentação corpo
ral, a gesticulação ligam-se à Cinésica (Kinésica), e a ocupação 
do espaço, consequência natural da movimentação, vincula- 
se à Proxêmica.

• Memória: memorizar é também uma arte, uma téc
nica para Quintiliano, na citação de Reboul (1998, 
p. 68), embora seja, igualmente, um dom. O mesmo 
Quintiliano propõe fórmulas de memorização que, 
com variações, atravessaram os tempos e continuaram 
cm uso ainda na época dos computadores. A memó
ria faz parte do discurso e, assim, não pode ser posta 
de lado, não pode ser descurada. Patrick Geary (2002, 
p. 175) informa-nos que o método de memorização 
usado pelos monges (aprendizado dos salmos) e pre
gadores medievais se alicerça na tradição da Retórica 
clássica e provém do De oratore de Cícero, do Ad Heren- 
nium e da Institutio oratoria de Quintiliano.

Ainda com relação às partes do discurso retórico, importa 
frisar que elas formam um todo harmônico, coerente, integra
do num corpo sistematizado de normas e participam da mes
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ma moldura discursiva, com uma só e mesma finalidade: per
suadir o auditório, embora se admita cena flexibilidade entre 
elas. Pode-se até admitir certa predominância de uma sobre a 
outra, mas todas concorrem para a coesão do conjunto. Para 
Barilli (1979, p. 29), Aristóteles conferiu primado substancial 
à inventio, enquanto a actio é apenas mencionada. Também a 
ordem canônica em que as partes se sucedem nem sempre foi 
seguida. Romper, porém, esta unidade, separando as partes 
do todo, é desfigurar e, mesmo, adulterar a estrutura básica 
da Retórica.

Três são os gêneros do discurso propostos por Aristóteles 
e acolhidos, ao longo dos tempos, pelos estudiosos do assun
to. Nesta classificação, o elemento fundamental de cada gêne
ro é o auditório; em função dele é que Aristóteles estabeleceu 
sua tipologia:

• Gênero deliberativo (político-deliberativum genus): pró
prio das assembléias políticas cuja função é tomar 
decisões que se propõem para o futuro, com o acon
selhamento (suasio) do útil e do melhor e desaconse- 
lhamento (dissuasio) do inútil e do pior. Portanto, há 
uma relação de utilidade.

tópico -* o possível

tempo -* futuro
categoria -* epistêmico
objetivo -* aconselhar, desaconselhar
auditório —» membros da assembléia
raciocínio - » exemplo -  analogia

• Gênero judiciário (forense -  judiciale genus): próprio 
dos tribunais com perspectiva de defesa ou ataque 
com relação a uma questão dúbia ou incerta no pas
sado, com a busca do que é justo. No gênero judica-
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tivo se põe a questão de justificação. Ora, a justifica
ção sempre se refere ao passado. Portanto, a relação 
é de justificação ou condenação. A preocupação dos 
antigos parece estar mais relacionada com o gênero 
judiciário, o que mostra o entrelaçamento do judiciá
rio com a Retórica.

tópico -♦justiça, injustiça
tempo -* passado
categoria -♦ ético-------------------------------- 1
objetivo -* acusar, defender
auditório -♦juizes, jurados
raciocínio —»entimema

• Gênero epidítico (demonstrativum genus): próprio a ce
rimônias solenes ou alegres (formaturas, condecora
ções, outorga de títulos) ou tristes, como tragédias 
ou enterros (laudatio funebris dos romanos). Quinti- 
liano, em citação de Sobejano (1956, p. 28), diz que 
proprium laudis est res amplificare et ornare.9 Portanto, a 
relação é de elogio ou censura.

tópico -* virtude
tempo -* presente
categoria -♦ estético
objetivo -♦ elogio (laus), censura (v itu p era tio)
auditório -♦ espectadores -  público
raciocínio -♦ cxcmplificação

* Próprio do louvor é amplificar e ornar o assunto.
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Consoante Perelman e Tyteca (1990, p. 127), os antigos 
pareciam não dar valor argumentativo a esta espécie de gê
nero (epidítico), para os quais a apreciação moral fugiria ao 
caráter polêmico, dado o seu caráter certo e incontestável, 
ao qual o auditório parece aderir de antemão. O fato de o 
gênero epidítico estar vinculado aos jogos olímpicos (pane
gírico) deve ter contribuído para conferir a ele um tom de 
avaliação isenta de conotação polêmica que caracterizaria o gê
nero deliberativo e o judiciário. Para Perelman (1993, p. 38), 
porém, o gênero epidítico rcvcste-sc de importância capital, 
ligado que está ao gênero educativo, de função conativa a 
suscitar ação de mudança comportamcntal. Há de lembrar 
que em qualquer forma de louvor ou censura está implícito 
um ato de julgamento.

De cena forma, ainda hoje os jornais mantêm uma lem
brança do gênero epidítico quando colhem junto a determina
das pessoas repercussões sobre a morte de alguém.

Como se pôde ver acima, embora de forma sucinta, dá 
para perceber que os gêneros do discurso apóiam-se em al
guns critérios: (1) O auditório em função do qual se articula 
todo e qualquer discurso e cuja adesão persegue. (2) As cir
cunstâncias de tempo (presente, passado c futuro), a perspec
tiva temporal, sobre a qual converge o discurso. (3) A ênfa
se do discurso sobre uma área de valor específico. (4) O uso 
de determinado raciocínio, quer dizer, a predominância desta 
ou daquela forma de persuadir o auditório. Assim, no gênero 
deliberativo, põe-se em relevo o lógos, bem como no gênero 
judiciário, ao passo que no epidítico destaca-se o páthos. (5) 
A conotação política, traço marcante dos gêneros discursivos, 
cujo palco é a sociedade onde nasce e se desenvolve a Retóri
ca, é razão por que a Retórica nunca se apartou do universo 
político, no sentido primitivo do termo.
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Como bem lembra Salvador Mosca (2001, p. 32), ainda 
que os três gêneros sejam distintos um do outro, pode ha
ver traços dos três tipos em um mesmo discurso. Não há, 
pois, exclusão entre eles. Podemos citar, como exemplo, as 
orações fúnebres de Bossuet em que o autor, a par do elogio 
ao morto, chama a atenção do auditório sobre a significação 
do binômio vida/morte, com claro intuito pedagógico. Outro 
exemplo pode ser o sermão de Vieira sobre o Bom sucesso das 
armas de Portugal contra as de Holanda, de caráter deliberativo. 
Todavia, não se descartam aspectos, neste sermão, do gêne
ro judiciário; é um libelo contra os hereges holandeses e uma 
defesa da religião católica, com a expectativa de um castigo 
dos hereges, ou seja, uma condenação.

Assim, também, as cartas de Miguel Servet, na aprecia
ção de Sartorelli (2000, p. 313), pertencem, em conjunto, ao 
gênero deliberativo, embora haja passos em que o gênero ju
diciário se faz evidente: “Acusas-me, Filipe, como réu de dupla 
falsidade. Primeiro, crês falso o que a suma verdade prescre
ve: que há um homem gerado por Deus, filho verdadeiro, em 
quem o pai subsiste. Além disso, jmpufas-me o crime de cha
mar Irineu, além de outros doutores antigos, em minha defe
sa falsamente, quando afirmo que eles pensavam exatamente 
isso’’ (grifos nossos).

No Pro Archia, Cícero defende, no tribunal, o direito do 
poeta à cidadania romana e, ao mesmo tempo, tece rasgados 
elogios à poesia, o que configura o gênero epidítico.

Lausberg (1996, p. 117) assim reza: "Os discursos de cada 
um dos três gêneros podem, naturalmente, conter elementos 
dos outros dois gêneros (genera), espccialmcnte quando a ex
tensão do discurso permite as inserções de digressões. No ge- 
nus iudiciale há, pois, elementos deliberativos e cpidíticos. No 
genus deliberativum encontram-se também elementos judiciais 
e epidíticos. O genus demonstrativum se utiliza como elemento 
auxiliar dos outros dois genera."
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1.2 A retórica em Roma

Lícito e certo é afirmar que a retórica latina se alicerça 
na retórica grega, ou, antes, é a retórica grega com alguns 
matizes romanos. Aliás, toda a cultura latina aleitou-se da 
cultura grega, como Horácio no-lo disse: Graecia capta ferum 
victorem vicit et artes intulit agresti Latio.10 Sabemos que a teo
ria grega é a fonte original e o referente inevitável da retórica 
ocidental não só pela extensão temporal -  do século VI a.C. 
ao século VI d.C. mas, especialmente, pela profundidade 
de sua influência.

O destaque da retórica latina é Cícero. Gilson, citado por 
Fumaroli (1994, p. 41), diz, para realçar a importância de Cí
cero, que “na época cscolástica reinava a aetas aristotelica; na 
época humanista predominava a aetas ciceroniana”. Le Goff 
(1983, p. 150) traz um texto em que São Jerônimo teria sido 
censurado, cm sonho, por Deus: “Ciceronianus es, non christia- 
nus”. Segundo o testemunho de Pécora (2001, p. 20), as par
tes da ars dictaminis (salutatio, captatio benevolentiae, narratio, 
petitio e conclusio) estão calcadas na oratio de Cícero.

Os exercícios de dissertação persuasiva (suasoriae) mos
tram a influência grega nas escolas de retórica latinas. Tam
bém estreitamente atrelado à retórica helênica é o manual de 
Retórica atribuído a Cícero, Rhetorica ad Herennium, cujo maior 
mérito é, na percepção de Barili (1979, p. 40), o destaque 
dado a uma das partes da Retórica -  a memória - , a quinta do 
dispositivo canônico retórico.

Com certeza, é de Cícero o De inventione, apenas um ma
nual que, como o próprio nome sugere, discorre sobre as par
tes da Retórica, o que a aproxima do Ad Herennium. Também 
de Cícero é o De oratore, cujo objetivo é mostrar o seu pensa

10 A Grécia vencida venceu o feroz vencedor e levou as artes ao agreste 
Lácio.
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mento sobre a Retórica, em forma de diálogo, à moda de Pla
tão, sem a graça e a desenvoltura do mesmo, na opinião de 
Pichon (1908, p. 208). Destaques da obra: papel da Filosofia 
na arte retórica; importância do caráter do orador (éthos) e ex
pressão física dele (actio).

No Orator, Cícero desenvolve a elocutio, mas não a disso
cia das demais partes e dispensa atenção especial aos efeitos 
rítmicos e sonoros do discurso. Ainda sobre a Retórica, são 
da lavra de Cícero as Partitiones oratoriae e Brutus, uma histó
ria da Retórica latina, obra estreitamente ligada ao De oratore. 
Cícero também trata dos tópoi, porém, em perspectiva prática, 
considerando os resultados, ao contrário de Aristóteles, cujo 
interesse eram as causas, na observação de Viewheg, citado 
por Mendonça (2003, p. 99). A tópica ciceroniana vai influen
ciar os juristas medievais.

Outro nome importante da oratória latina é Quintiliano, 
com a Institutio oratoria que, para Curtius (1996, p. 104), é 
“a exposição mais extensa e influente" da Retórica. O mes
mo Curtius, na mesma passagem, continua: "E um tratado 
escrito de maneira agradável, sobre a educação do homem." 
No sentir de Barilli (1979, p. 51), “Quintiliano, ao contrário 
de Cícero, é fundamentalmente um mestre da Retórica, um 
teórico e um historiador desta ‘arte’, mais do que um utente 
propriamente dito, um político que faça dela um instrumento 
de combate."

O ponto fulcral da Institutio assenta-se, em nosso parecer, 
na definição da Retórica, no Livro II, onde critica a definição 
da Retórica como “a arte de persuadir pelas palavras" e a con
sidera como a bene dicendi scientia, definição que inclui as vir
tudes do orador e seu caráter: o orador só pode falar bem, se 
for bom, ele também. Quintiliano retoma, nesta altura, a teo
ria da boa e da má retórica de Platão e propõe o que se con
vencionou chamar de moralização da Retórica, ao colocá-la 
sob a tutela da moral.
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Para encerrar estas considerações sobre a retórica latina, 
parece conveniente ressaltar a diferença fundamental entre os 
discursos retóricos grego e latino. Enquanto o discurso retó
rico grego era temperado por uma participação ativa no qua
dro político em que o auditório era participativo, mesmo no 
gênero epidítico, na Roma imperial, a prática argumentativa 
era ensinada apenas nas escolas, apartada do cenário político, 
fora do contexto político. Talvez este seja o motivo por que a 
retórica latina tenha dado preferência à actio e, de modo espe
cial, à elocutio. Embora Cícero não pleiteasse a disjunção entre 
as partes da Retórica, manifestou inclinação clara para a va
lorização da elocutio em detrimento da inventio e da dispositio, 
opção clara de Aristóteles e Perelman.

1.3 A retórica medieval

Podemos afirmar que, na Idade Média, reinava a aetas ci- 
ceroniana. A retórica ciceroniana enfatizava a elocutio, o ornato 
do discurso. A retórica medieval já se vai identificando com a 
mera composição do estilo e se inicia, então, a tendência de se 
reduzir a Retórica à ornamentação com a quebra da visão uni
tária e coerente da mesma Retórica, embora este não fosse, 
como dissemos, o propósito de Cícero. Significativa é a alego
ria apresentada por Marciano Capela cm sua obra De nuptiis 
Philologiae et Mercurii: uma formosa donzela cuja técnica está 
enfeitada com todas as figuras.

Entretanto, na asserção de Hernández e Garcia (s.d., 
p. 73), o culto à ornamentação não foi compartilhado, por 
exemplo, pela Igreja nos séculos IV e V d.C.: "Sintetizando 
mucho, podríamos afirmar que la postura de la Iglcsia era 
firmemente partidaria de la claridad y de la sensillez expre- 
sivas, y estaba más atenta a la formulación rigurosa de las
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verdades de la fe que a la presunta bellcza formal de su expre- 
sión, como puede deducirse dei ‘estilo sencillo' empleado por 
los predicatores dei siglo IV.”

Ponto pacífico é a afirmação de que o grande nome da cul
tura européia e, por consequência, da Retórica medieval, no 
seu início e mesmo depois, é o de Santo Agostinho com seu 
tratado De doctrina christiana estruturado na tripla finalidade 
do Orator ciceroniano: docere (ensinar a verdade da doutrina 
cristã), delectare (lançar mão da actio) e movere (suscitar o arre
pendimento no homem pecador).

Os ensinamentos de Santo Agostinho vão influenciar a 
ars praedicandi que, além do instrumental retórico ciceronia
no, apresenta elementos típicos da arte retórica cristã: a clara 
consciência de persuadir imposta por Cristo e a ação da graça 
divina a influenciar tanto o orador quanto o auditório.

No findar da Idade Média, consuma-se a tendência de di
vórcio entre a elocutio e as demais partes da Retórica já esbo
çada por Cícero com sua manifesta inclinação para a elocutio. 
A redução definitiva da Retórica c o seu consequente declínio 
deveu-se a Pierre de la Ramée, cujo nome latinizado, segundo 
o costume de então, era Petrus Ramus.

O Ramismo, ao rejeitar a distinção preconizada por Aris
tóteles entre julgamentos analíticos e dialéticos (verossí
meis), e ao propor a razão crítica como critério único e supre
mo, rompeu o equilíbrio da retórica aristotélica e tornou-se 
o precursor de Port Royal e Descartes. Com a instauração do 
reinado da razão pura, provocou-se o divórcio litigioso e defi
nitivo com a razão retórico-aristotélica.

Desde então, a Retórica circunscreveu-se aos meios de 
expressão, às figuras literárias, enfim, aos ornamentos do es
tilo, conferindo-lhes foros de res litteraria. O discurso retórico 
pós-medieval caminha nesta trilha até Perelman, que instau
rou o retorno à retórica aristotélica.
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2 A nova retórica

2.1 A contribuição de Perelman

Em se falando de Nova Retórica, havemos de nos refe
rir, de início, ao Grupo dc Liège ou Grupo /x, movimento dos 
anos 60 que voltou às origens da Retórica (A Velha Retórica) 
e a renovou ao abrir perspectivas novas no horizonte retóri
co e ao estabelecer laços entre a Retórica e outras disciplinas, 
como a Semiótica e a Pragmática. Dessarte, Klinkenberg, J. 
Dubois e outros levaram o tratamento retórico, por exemplo, 
ao cinema e à pintura. A afinidade da Retórica com a Semióti
ca é patente: ambas buscam a identidade na alteridade; ambas 
têm uma dimensão cognitiva e uma dimensão subjetiva; am
bas convergem no sentido de que as duas exprimem um jogo 
de contrários; ambas têm uma estrutura polêmica; daí falar-se 
cm Semiótica tensiva. Greimas, em De 1’imperfection, propôs, 
nas palavras de Landowski (1999, p. 8), diversificar a teoria 
e o estilo do “fazer semiótico". À dimensão cognitiva, Grei
mas acrescentou a dimensão passional, ponte de reencontro 
da Retórica e Semiótica.

O trabalho do Grupo de Liège não se restringe a uma só 
e determinada área, mas tem caráter amplo, em consonância, 
aliás, com o título da obra de repercussão universal: Retórica 
geral. Um dos aspectos abordados c o das figuras, a cujo res
peito faz um estudo de revisão e estabelece uma classifica
ção de maior abrangência com o nome de metáboles, classi
ficação reconhecida por Barilli (1979, p. 156) como “a mais 
válida e exaustiva" até o presente momento.

A consideração das figuras, à luz dos estudiosos do Grupo 
de Liège, tem como finalidade principal investigar-lhes a força 
argumentativa, aspecto relegado a segundo plano ou simples
mente esquecido até então ou, pelo menos, nos séculos XVIII 
e XIX, quando o discurso nada mais é que um puro e simples
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exercício verbal afastado do uso consciente do material ver
bal. Grande foi a contribuição do Grupo de Liège para a revi
talização dos estudos retóricos.

A contribuição da Escola de Bruxelas, no mesmo sentido, 
foi enorme, especialmente com Cháím Perelman, ao apresen
tar ao público o Tratado da argumentação: a nova retórica, com a 
participação de Lucie Olbrechts-Tyteca. Perelman legou-nos 
outras obras de fôlego no mesmo ramo da argumentação; 
esta, porém, é a mais conhecida e comentada.

Com este trabalho, Perelman e Tyteca não pretenderam 
afastar-se da Velha Retórica; pelo contrário, o arcabouço da 
Nova Retórica é aristotélico, bem como o instrumental. O 
pensador belga fez uma releitura de Aristóteles com o intui
to de conferir à Analítica e à Retórica o lugar certo para har
monizá-las, atribuindo a cada uma o seu, unicuique suum ou, 
para se usar uma expressão arcaica, dando o seu a cujo ê, com 
o objetivo de equilibrá-las e não sacrificar uma à outra. Trata- 
se de dois momentos da Retórica, cada qual com seu próprio 
campo de atividade, onde agem com espírito e regras diferen
tes. Neste sentido, não se exclui a lógica silogística, embora 
se privilegie o entimema aristotélico.

Bom é lembrar que Aristóteles vai ser a base da Teologia 
e da Filosofia escolástica. Theodor Viehweg, por seu lado, re
toma o pensamento tópico do Estagirita, com sua obra Tópica 
e jurisprudência (1979).

Assim como Aristóteles faz uma releitura de Córax e Pla
tão, Perelman e Tyteca releem Aristóteles e, dessarte, vamos 
encontrar pontos em comum e algumas diferenças entre Aris
tóteles c Perelman.

Pontos em comum entre outros: (1) Aristóteles e Perel
man estruturam a Retórica no trinômio demonstração-argu- 
mentação-persuasão, ao contrário, por exemplo, de Pascal 
que, na afirmação de Boissinot (1994, p. 6), a estruturava no



Retórica c Argumentação 3 1

binômio demonstração-persuasão. (2) Perelman mantém o 
ensino de Aristóteles: para lograr a persuasão do auditório, é 
mister a presença do lógos (discurso racional), do éthos (con
junto de atributos com que o orador/falante se apresenta ao 
auditório) e dopáthos (a paixão). (3) Ambos (Aristóteles e Pe
relman) entendem que a interlocução, o dialogismo, são pon
tos indispensáveis na argumentação, sem os quais não há ade
quação da mensagem ao auditório. Ambos acordam em que 
a adequação da mensagem ao auditório faz-se pela junção do 
racional e do não racional, as duas formas de ver o mundo, vi
são a ser partilhada com o interlocutor considerado o alter ego 
do enunciador. A demonstração se abstrai da adequação com 
o auditório, porque só lhe interessa a razão. (4) A base do ra
ciocínio aristotélico e perelmaniano é o entimema, que opera 
com o conceito da verossimilhança. (5) Percebe-se que o arca
bouço, o núcleo duro da Retórica, é o mesmo em Aristóteles 
e Perelman. (6) Aristóteles e Perelman, embora não neguem a 
elocutio e a actio, a elas não dedicam atenção profunda.

Diferenças, entre outras: (1) Enquanto a Velha Retórica se 
refere a auditórios determinados, a Nova Retórica tem em vis
ta não só o auditório determinado (auditório particular), mas 
também o auditório de cunho geral e indeterminado (auditório 
universal). (2) A Velha Retórica preocupava-se com o discur
so oral, a Nova Retórica preocupa-se, também, com o discurso 
escrito, com o texto impresso. (3) Enquanto a Velha Retórica 
privilegiava o condicionamento do auditório, a Nova Retóri
ca, além disso, tem como objetivo o estudo das estruturas da 
argumentação e das técnicas argumentativas. (4) Perelman 
desenvolve uma retórica mais larga c eficaz, cujo escopo não 
é apenas o de obter a adesão do auditório, mas, uma vez con
quistada esta adesão, mantc-la (retórica de manutenção), fa
ze-la crescer, incitando o auditório a agir. Nesse plano é que 
Perelman (1997, p. 371) usa o termo agressão: a conquista do 
auditório exige esforço árduo c persistente, em permanen
te trabalho de construção e reconstrução, pois a adesão está
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sujeita a continuada desconstrução. (5) Perelman ressalta a 
força argumcntativa das figuras, o que não ocorre com Aris
tóteles. (6) Aristóteles trata das paixões, o que não se dá em 
Perelman. Este pende para o polo lógico-cognitivo e, em con
sequência, deixa de lado o polo emotivo.

2.2 Pontos básicos da doutrina perelmaniana

2.2.1 O rador/falante

Em todo e qualquer discurso (falado ou escrito) há uma 
peça fundamental: o orador/falante sobre quem recai a ênfase 
da retórica aristotélica. Não se pode falar em ato de comunica
ção interativa sem duas peças: o destinador (o eu) de um lado 
e o destinatário (o tu) de outro lado. São duas peças básicas, 
embora interdependentes na atividade retórica. Cabe ao locu
tor, o proponente da ação, adaptar-se ao auditório para lograr 
seu objetivo, isto é, conseguir a adesão desse auditório à sua 
proposta, embora seja ele (orador/falante) investido de uma 
aura de autoridade. Na perseguição dos meios para se adaptar 
ao auditório, o orador/falante deve utilizar-se não só do lógos 
(discurso), mas também do éthos (caráter) e dopáthos (paixão), 
estes últimos relacionados à actio à qual Perelman e Tyteca alu
dem (1996, p. 26): "Para poder influenciar mais o auditório, 
pode-se condicioná-lo por meios diversos: música, iluminação, 
jogos de massas humanas, paisagem, direção teatral.”

Nesta tentativa de adaptação ao auditório, o orador/falante 
há de ter em conta certos requisitos, como a extensão do au
ditório, o conteúdo, a forma, a ordem dos argumentos, a rea
ção possível do auditório e outros fatores. A argumentação não 
ocorre no vazio ou, como diz Grize, citado por Vignaux (1976, 
p. 31): “Largumentation ne procede ni au hasard, ni selon les 
caprices de 1’orateur."" Em outras palavras, o argumento só é 
eficaz em contexto definido, concreto, fora da transcendência.

n A argumentação não se faz ao léu, nem ao capricho do orador.
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Compete ao orador/falante proceder com prudência, 
consciente de que a todo discurso pode opor-se um contra- 
discurso. Todo discurso é controvertido; a todo discurso cor
responde uma antifonia que pode acarretar perda de credibi
lidade do orador. De qualquer forma, lembra-nos Perelman, 
seria insensato não se preocupar com o auditório.

2.2.2 Auditório

O segundo ponto de importância capital na doutrina pc- 
rclmaniana é o auditório em função do qual se promove toda 
c qualquer argumentação. Sem o auditório, não será possível 
nenhuma forma de interação, pois cabe a ele endossar, san
cionar as teses propostas pelo orador/falante. O auditório é 
que decidirá, em última instância, da aceitabilidade do que 
está exposto. O auditório é a ratio decidendi, o juiz, de cujo ve
redicto depende qualquer proposta do orador/falante. Vê-se, 
então, que, para Perelman, a teoria retórica é uma teoria do 
auditório. Sobre o auditório, individualizado ou não, recai a 
ênfase da Nova Retórica. Daí a razão por que o orador | falante 
deve adaptar-se ao auditório.

A importância do auditório é ressaltada, por exemplo, por 
Vico, na menção de Perelman e Tytcca (1996, p. 26): “É re
lativo aos nossos ouvintes, e é consoante suas opiniões que 
devemos ajustar os nossos discursos.” Para Camargo (1999, 
p. 229), "o auditório é um dos elementos fundamentais da re
tórica: é o referencial da retórica".

Perelman usa o termo auditório de preferência à audiência, 
ouvinte, auditor, todos cognatos do verbo latino audire, em re
lação ao verbo orare, donde provém orador quando o exercício 
retórico se fazia por via oral.

Três são os tipos de auditório propostos por Perelman: 
auditório universal, constituído pela totalidade das pessoas 
(adultos e normais). O discurso filosófico é, por natureza, en
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dereçado a este tipo de auditório. Embora o auditório univer
sal seja o traço diferencial entre a Nova Retórica e a de Aris
tóteles, este tipo de auditório é na realidade uma ficção, pois 
que nunca haverá consentimento efetivo de todos os homens, 
na própria afirmação de Pcrelman e Tyteca (1996, p. 36). O 
segundo auditório é o particular, formado por um só interlocu
tor (caso da Alma no Auto da alma, de Gil Vicente) ou por um 
grupo de interlocutores com interesses comuns, partes inte
ressadas num processo, por exemplo. O terceiro tipo de audi
tório (também particular) é o estabelecido pelo próprio locutor 
(o locutor é ele mesmo o auditório); é o caso, verbi gratia, do 
exame de consciência em que alguém pesa os prós e os con- 
tras para tomar uma decisão. Seria também o caso dos diários 
íntimos ou o dos jurados na sala de deliberações.

Uma vez aceito que a Retórica é a arte pela qual o ora- 
dor/falante busca persuadir alguém, compreende-se deva 
haver um contato, uma interação de espíritos, uma comu
nhão de idéias entre orador/falante e auditório, o que levará 
a proposta daquele à adesão deste. Em todo e qualquer dis
curso retórico é imprescindível haja intervenção de pessoas, 
o que lhe confere um estatuto social. Observa Pcrelman 
(1993, p. 29) que este contato de espírito acontece mesmo 
no caso de deliberação íntima, quando destinador e destina
tário são as mesmas pessoas. Se tal interação entre orador/ 
falante e auditório se estabelecer no plano das idéias, fala- 
se em identidade ideológica. Quanto mais o orador/falante e o 
auditório compartilharem da mesma visão, quanto ao objeto 
da mensagem, tanto mais o auditório será receptivo ao dis
curso que lhe é proposto.

Quando o povo alemão -  actante coletivo -  compartilhou 
das atitudes de espírito e incorporou o sistema nazista, hou
ve uma identidade ideológica. Do mesmo modo, Gil Vicente, 
ao aceitar, em algumas obras, o feudalismo e seus postulados, 
assimilou a ideologia então reinante na Idade Média de que o 
poder real era de origem divina. O dramaturgo português ob
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servou a doutrina política então em voga, e, embora seu dis
curso fosse o de um homem livre, não rompeu os quadros da 
hierarquia e do equilíbrio político-religioso da Idade Média. 
Gil Vicente não escapa, outrossim, em algumas peças da dico- 
tomia bem/mal que caracterizava a ideologia religiosa então 
em vigor.

Em suma, queremos dizer que quanto maior for a identi
ficação ideológica entre orador/falante e auditório, tanto mais 
fácil será conseguir a interação deste auditório, mesmo por
que a palavra, como diz Bakhtin (1992, p. 113), "é o produto 
da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de ex
pressão de um em relação ao outro". Pela interação é que se 
estabelece a aquiescência do auditório com o orador/falante, 
ao incorporar, ao fazer sua a fala do orador, o que leva à ade
são. Esta, todavia, não é imediata: toda ação provoca reação, 
ou seja, um contradiscurso. Sabe-se que a argumentação é 
um jogo ardiloso. Todo processo argumentativo sugere con
trovérsia a ser negociada para se chegar a um consenso. O 
auditório não é passivo; ele participa ativamente do debate, 
ao analisar o discurso e o éthos do orador/falante. Este e o au
ditório estão comprometidos na produção do discurso, o que 
pressupõe implicação em determinado contexto, por não ser 
possível interação intersubjetiva fora do tempo e do espaço.

O fato de Perelman bater, com insistência, na tecla do au
ditório revela a importância fundamental do auditório na es
trutura da Nova Retórica.

2.2.3 Acordo

Toda e qualquer forma de argumentação visa à adesão 
do auditório. Quando se chega à adesão, fala-se em acordo. 
Selar um acordo é o objetivo de todo e qualquer discurso 
para tornar o auditório não só conivente, mas também cúm
plice do orador/falante. Poder-se-ia usar também o termo 
pacto, cuja raiz latina é pax, que sugere concordância, har
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monia. Em Semiótica usam-se a expressão pacto fiduciário c 
os termos pactante e pactário. Damião e Henriques (2007, p. 
55) estabelecem diferença de sentido entre "pacto” e “acor
do"; este aplica-se mais à vontade firmada no plano concre
to, com implicações jurídicas, ao passo que o primeiro refe
re-se ao ajuste de vontades, sem implicações legais.

Para que se efetive o acordo, são necessárias três condi
ções: (1) legitimidade: quem argumenta deve estar revestido 
de autoridade; (2) credibilidade: o orador/falante deve ser le
vado a sério; (3) persuasão: o auditório deve aceitar a argu
mentação. Com estes requisitos pode prosperar a negociação 
entre as partes, cujo resultado é a adesão.

O ponto de apoio do acordo varia consoante o tipo de 
auditório. Assim, o acordo do auditório universal assenta-se 
na convicção, cuja finalidade é lograr a adesão de todo ser ra
cional em geral. Já o acordo do auditório particular tem como 
suporte a persuasão, cujo objetivo é a adesão de determinado 
interlocutor ao qual assiste a liberdade de aceitar ou rejeitar 
a argumentação, com exclusão da evidência, uma vez que a 
função do auditório é apreciativa, estimativa.

Sabemos, com Aristóteles (s.d., p. 39), que todo discurso 
comporta três elementos: a pessoa que fala, o assunto de que se 
fala e a pessoa a quem se fala. Esses três elementos são indissociá
veis. Sabemos, ademais, que o auditório é o elemento-chave no 
processo persuasório. Por tal motivo, cumpre ao orador/falante 
acomodar-se ao auditório em função do qual constrói seu dis
curso, mesmo na área científica. Para esta acomodação com o 
auditório, é indispensável o acordo prévio, objeto de adesão, 
postulado comum que vincula o orador c o auditório.

3 C onvicção : p e rsu a sã o

Teoricamente, os dois termos distinguem-se, de acordo 
com Aristóteles, que fala em raciocínio dialético e raciocínio
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analítico. Podemos dizer que o primeiro se relaciona à per
suasão, e o segundo, à convicção. A Nova Retórica, proposta 
por Perelman, situa-se na área do raciocínio dialético, da per
suasão e, dessarte, para ele, persuadir é mais importante que 
convencer: "Para quem se preocupa com o resultado, persua
dir é mais importante do que convencer, pois a convicção não 
passa da primeira fase que leva à ação” (1996, p. 32).

Entretanto, no falar comum, um termo se toma pelo ou
tro. Dupréel (1990, p. 170) não estabelece diferença de sen
tido entre convicção e persuasão: "Convaincre ou persuader 
quelqu'un c'est 1'amener à tomber d’accord sur 1’existence 
d’une commune valeur."12 Reboul (1998, p. XV) também re
nuncia a tal diferença (1996, p. 33).

Dá para perceber que convencer e persuadir são atos per- 
locucionários. Convencer é o primeiro passo, o érgon, tem por 
objetivo esclarecer, fazer compreender, conscientizar. Persua
dir é um passo a mais, a enérgeia, que leva ao ato, ao resultado 
e tem por objetivo conduzir, levar ao fazer.

No quadro abaixo, podemos observar algumas diferenças.

Convencer Persuadir
• foge à noção de tempo • é temporal
• refere-se ao auditório 

universal
• reporta-se ao auditório 

particular
• busca o racional • busca o não racional
• usa o raciocínio lógico • usa o raciocínio plausível
• leva à certeza • leva a possibilidades
• busca o entendimento • busca a vontade

12 Convencer ou persuadir alguém é levá-lo a entrar em acordo sobre a 
existência de um vaJor comum.
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Com respeito, ainda, à persuasão, convém lembrar o que 
segue.

O termo persuasão vincula-se ao verbo latino suadere (acon
selhar) + per (por meio de). De acordo com Bréal e Bailly (s. 
d., p. 375), há, entre suadere e suavis, não um certo parentesco, 
mas um parentesco certo. Os mesmos autores acrescentam 
que, originariamente, o sentido de suadere era “tornar agra
dável ao gosto", e lembram metáfora de Lucrécio ao falar de 
uma taça cujas bordas estavam revestidas de mel. Ernout e 
Meillet (1951, p. 1164) dizem que suadere está relacionado 
com o védico svádma (doçura). Esta vinculação de persuasão 
com doçura, suavidade, direciona a persuasão para a vontade 
da pessoa, o que nos pode levar a dizer ser a persuasão a for
ma de argumentação proposta a um auditório particular, cujo 
objetivo é o sentimento do destinatário, o que dá à persua
são uma dimensão sobretudo patcmica. No caso da persuasão, 
joga-se, de modo especial, com a argumentação subjetiva.

Oportuna parece, nesse momento, a citação de Ide (1995, 
p. 99): “A lógica comporta portanto duas partes: uma é a arte 
de demonstrar, a outra, a arte de persuadir. A primeira diri
ge-se unicamente à inteligência, a segunda dirige-se, à inteli
gência por meio da afetividade e da vontade". Daí, a presença 
na Retórica do componente psicológico, excluído o raciocínio 
demonstrativo.

Para Chantraine (1984, p. 868), o verbo grego péitho 
tem um significado mais amplo e quer dizer “persuader de 
toutes les façons par le raisonnement, les prières, la force, 
1'argent”.13

Podemos assinalar os principais componentes básicos da 
persuasão:

• Coerência: a argumentação deve ser coerente, isto é, 
adequada ao modo de ser e de agir de quem busca 11

11 Persuadir de todas as formas pelo raciocínio, preces, força, dinheiro.
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persuadir, traduzindo compatibilidade e transparên
cia ao indivíduo e à situação em que atua. No caso 
do Auto da alma, de Gil Vicente, o Diabo argumenta 
com absoluta coerência, com método e pertinência. 
Quem ler esta peça poderá observar esta coerência.

• Repertório: conjunto de elementos de vida com que 
alguém se apresenta ao seu auditório. Podemos di
zer ainda que repertório é uma rede de referências 
que envolve a personalidade dos indivíduos. Vê-se 
que o repertório faz parte do éthos do orador | falan
te, tomado no sentido amplo de destinador. Já Aris
tóteles dizia que a personalidade do orador é um 
fator que contribui para produzir a aceitação por 
parte do destinatário.

• Carisma: somatória de elementos que o destinador 
adquire c o municiam para sua tarefa de persua
dir. Importa lembrar, nesta ocasião, que o persuasor 
inteligente, ou melhor, esperto, tem o sentido de 
oportunidade e não recua em lançar mão de expe
dientes tidos como pouco éticos. Estão, nesse caso, 
a simulação, a dissimulação, a astúcia e até mesmo 
a polidez, como lembra Bellenger (1996, p. 31-35). 
Na atuação do Diabo, no Auto da alma, podemos as
sinalar expedientes uns que tais. Nessa peça, as be
las palavras, a polidez, o interesse pela Alma não 
passam de mentiras. O Diabo continua sendo o que 
sempre foi: um illusor.

• Dialética: no discurso persuasório, dão-se as mãos a 
Retórica e a Dialética. Esta é um dos meios de que se 
utiliza a Retórica para obter a adesão do auditório. 
A Dialética relaciona-se ao lógos, ao passo que outras 
formas de provas (písteis) se reportam ao éthos e ao 
páthos. São elementos indissociáveis no processo de 
persuasão no sentido de que ambas tratam do veros-
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símil (eíkos), do que parece ser possível, e se contra
põem à sofistica, que lida com o inverossímil, jogando 
com a aparência ou simulacro do raciocínio. Ademais, 
ambas servem-sc da indução e da dedução, além de 
outros pontos em comum, como o processo dialógi- 
co. Para Barth e Krabbe, na citação de van Ecmcren e 
Grootendorst (1996, p. 9), “la signification des mots 
rhétorique et dialectique peut être étendue jusqu'à ce 
que ces termes deviennent interchangeables”.14

Entretanto, distinguem-se no sentido de que a Dialética 
é especulativa (estuda os argumentos) e a Retórica estuda a 
aceitabilidade dos mesmos argumentos. Enquanto a Retóri
ca busca superar as divergências com a arte de influenciar, a 
Dialética busca resolvê-las por meio de regras e disputas re
gulamentadas, de modo que a Dialética é a parte argumenta- 
tiva da Retórica.

O discurso do Diabo no Auto da alma estrutura-se na persua
são. Na fala do Diabo, podemos encontrar alguns dos 16 efei
tos persuasivos relacionados por Bcllcnger (1996, p. 101-111). 
Na área de consistências (consistence), o Diabo mostra competência, 
base da credibilidade, ao selecionar argumentos e ajustá-los à 
vontade, às aspirações da Alma. Revela método, ao investir pri
meiro contra a faculdade volitiva da Alma, para, em seguida, 
buscar escurecer-lhe o entendimento e a memória, as três po
tências da alma. O Diabo, habilmente, vai do minus ad majus, 
isto é, parte da dóxa e depois apela para a autoridade da Sagra
da Escritura, embora de forma implícita. Transparece também 
o efeito solucionador, ao propor soluções de ordem material c 
prática bem ao gosto da Alma, como se pode ver logo na sua 
primeira intervenção. Enquanto o Anjo propõe a caminhada 
contínua, o Diabo sugere a ruptura da viagem:

14 A significação das palavras retórica e dialética pode ser estendida a tal 
ponto que estes termos se tornem intercambiáveis.
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Tempo há i pera folgar 
e caminhar.
Vivei aa vossa vontade 
e havei prazer, (v. 151-154)
Esta vida é descanso 
doce e manso:
nam cureis doutro paraíso, (v. 162-164)
Oh! Descansai neste mundo, 
que todos fazem assi. (v. 169-170)

O efeito de repetição (de insistência) é explorado pelo Dia
bo várias vezes para prolongar a atenção da Alma, como no 
exemplo:

Gozai, gozai dos bès da terra, 
procurai por senhorios 
ehaveres. (v. 155-157)

Na área de exploração dos pontos fracos, podemos obser
var o efeito de dúvida que o Diabo lança na mente da Alma, a 
tal ponto que ela se lança ao desespero: "Nam sei pera onde 
vou” (v. 434). O efeito de intimidação, por outro lado, aparece 
mais no discurso do Anjo:

Ó alma, is-vos perdendo: 
correndo vos is meter 
no profundo, (v. 250-253)
Agora estais carregada 
e embaraçada
com cousas que, a derradeira, 
ham -  de ficar.
Tudo isso se descarrega
Ao porto da sepultura, (v. 34-339)
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Entre as emoções que podem determinar a argumenta
ção persuasória, o medo ocupa lugar de destaque não só na 
sociedade medieval, mas até mesmo na sociedade moderna. 
A propaganda contra o cigarro, as drogas, a Aids, o câncer, 
por exemplo, é baseada no medo. O mesmo ocorre na propa
ganda política quando se busca a "satanização" de um nome 
ou quando se usam textos como "os empresários vão deixar 
o país, caso tal candidato vença as eleições”. No pleito eleito
ral de 2002, falou-se no "terrorismo econômico" e cm outras 
formas de terrorismo. Na própria Igreja vingou, durante largo 
espaço de tempo, a pastoral do medo, felizmente substituída 
pela pastoral da esperança, com a Teologia da Libertação.

Em resumo, o Diabo lança mão de todos os expedientes 
persuasórios sem excluir os recursos da intriga e da astúcia 
humanas em que os objetos desempenham papel essencial na 
dialética da situação, ao oferecer à Alma vestes, sapatos, joias 
e espelho, explorando-lhe a vaidade. Dessarte, desencadeia a 
adesão e a cumplicidade da Alma.

Vesti ora este brial 
metei o braço por aqui: 
ora esperai: (v. 227-229)
Hüs chapins haveis mister 
De Valença -  ei-los aqui. (v. 234-235)
Vedes aqui hum colar 
d’ouro mui bem esmaltado, 
e dez anéis. (v. 302-304)
Agora estais vós pera casar 
e namorar:
neste espelho vos vereis, 
e sabereis
que nam vos hei -  de enganar, (v. 305-309)
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Neste ponto, vale lembrar Ricoeur (1986, p. 146): "De 
Part de persuader on passe sans transition à celui de trom- 
per.”15 O Diabo passa da arte de persuadir à arte de enganar. 
Isto poderia ser uma das fraquezas da Retórica.

Para fechar as considerações a respeito da persuasão, va
mos apelar, mais uma vez, para a autoridade de Perelman 
e Tyteca, que assim se exprimem (1990, p. 119): "Pour qui 
se préoccupe surtout du résultat, persuader est plus que 
convaincre: la persuasion ajouterait à la conviction la force 
necéssaire qui seule conduira à 1'action”.16 Na persuasão é 
que, realmente, se verifica o efeito da fala sobre o auditório e, 
em consequência, se torna, realmente, perlocucionária.

Entendemos que, se as fronteiras entre demonstração e 
argumentação estão bem mais delineadas, as fronteiras en
tre argumentação c persuasão são bem mais tênues. E fica a 
dúvida lançada por Vignaux (1976, p. 29): "Encore une fois, 
on pcut se demander s'il existe vraiment des raisonnements 
absolument contraignants sans rien de persuasif et si la per
suasion n'a pas elle-même quelque chose de contraignant”.17 
Não dá para aceitar que o auditório da persuasão seja passi
vo, como no-lo diz Boissinot (1994, p. 8), ou que a persuasão 
seja apenas questão de sugestão ou manipulação. Podemos 
assinalar as principais características da persuasão: **

** Da arte de persuadir passa-se direto à arte de enganar.
,4 Para quem se preocupa sobretudo com o resultado, persuadir é mais 
que convencer: a persuasão ajuntaria à convicção a força necessária capaz, 
ela sozinha, de levar à ação.
,7 Uma vez mais. podemos perguntar se existem, de fato, argumentos 
totalmente constringentes sem nada de persuasivo e se a persuasão, ela 
própria, não tem algo de constringente.
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4 F atos: v e rd a d e s  -  p re su n ç õ e s

Em se sabendo que os auditórios sáo diferentes (univer
sal c particular), os argumentos e suas premissas serão neces
sariamente diferentes. Ao auditório universal cabem os fatos, 
as verdades e as presunções. Ao auditório particular cabem os 
valores, as hierarquias e os lugares do preferível.

4 .1 Fatos

Para Perelman e Tyteca (1996, p. 75), a noção de fato “é 
caracterizada unicamente pela ideia que se tem de certo gê
nero de acordos a respeito de certos dados: os que se referem 
a uma unidade objetiva e designariam, em última análise, ci
tando H. Poincaré, ‘o que é comum a vários pensantes e po
dería ser comum a todos’." Poder-se-ia dizer que fato é uma 
verificação que todos podem fazer c que se impõe a todos.

Como os fatos se associam ao real, adquirem foros de 
evidência, o que se percebe na máxima filosófica contra facta 
non dantur argumenta (contra fatos não há argumentos) e justi
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ficam a máxima jurídica ex fado oritur ius (do fato nasce o di
reito). Uma vez que os fatos são considerados objetivos que a 
todos se impõem, são mais facilmente aceitos pelo auditório.

Entretanto, como o valor do fato é apreciativo e pode ser 
interpretado de vários ângulos, podem os fatos ser sempre 
mediados, uma vez que, na Retórica, não há evidências. Ques
tionados, os fatos perdem o estatuto de verdade. Todo fato 
pode ser contestado por outros fatos comprovados ou por sua 
incompatibilidade com outros fatos. Ao auditório cabe aqui
latar o fato e legitimá-lo ou não.

4.2 Verdades

Perelman e Tyteca (1996, p. 77) designam como verdades 
os sistemas mais complexos, relativos a ligações entre fatos 
que fogem à experiência.

Tênue é a diferença entre fato e verdade. Fica sempre a 
impressão de que fatos e verdades são termos distintos, mas 
indissociáveis. Vignaux (1976, p. 34) parece dizer o mesmo: 
“Lillusion de tout cela est de croire que faits et verités ont 
une existence indépendante alors qu’ils sont toujours Pobjet 
d’une construction”.18

4.3 Presunções

Quanto à presunção, Lalandc (1980, p. 822) a define 
como: "Action de tenir une affirmation pour vraie jusqu'à 
preuve du contraire, ou même dans certains cas, monobstant 
Ia preuve du contraire".19 * l

11 A ilusão disso tudo é crer que fatos e verdades têm uma existência 
independente quando eles são sempre o objeto de uma construção.
l* Ação de tomar uma afirmação como verdadeira até prova em contrário 
ou mesmo em certos casos, apesar da prova em contrário.
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A presunção, isto é, tomar por verdadeiro o que é prová
vel, também é aceita pelo auditório universal ao menos como 
ponto de partida da argumentação. O fato de se tomar algo 
como “verdadeiro" supõe a expectativa de que a presunção 
se confirme e se torne verdade. A presunção faz parte da nor
malidade do dia a dia; assim é presunção um motorista saber 
conduzir o carro; há presunção de que um professor conhe
ça a matéria a ministrar; de que c verdade o que nos dizem. 
Nesses casos, o acordo é incontestável porque equivale a fa
tos observados e é usado como premissas de argumentações. 
Para Pcrclman (1993, p. 44), a presunção não oferece a garantia 
dos fatos, mas constitui base suficiente para formar uma con
vicção. Com a presunção, o orador/falante pode construir, de 
certa forma, o conhecimento do auditório que lhe é desconhe
cido. A presunção, nesse caso, deve estar bem aproximada da 
realidade para que possa ser eficaz.

O raciocínio jurídico também se apóia em presunções le
gais (juris tantum ejuris et de jure). De Plácido e Silva (1978, 
v. 111, p. 1215) assim define a presunção legal: “E o vocábulo 
empregado na terminologia jurídica para exprimir a dedução, 
a conclusão ou a consequência que se tira de um fato conhecido, 
para se admitir como certa, verdadeira e provada a existência de 
um fato desconhecido ou duvidoso". Pcrclman também fala da 
presunção legal (1993, p. 45). Aliás, a noção de presunção sabe 
mais à área jurídica.

5 V alores: h ie ra rq u ia s /lu g a re s

5 .1 Valores

Para Lalande (1980, p. 1184), “Le sens exact de valeur 
est difficile à preciser rigouresement parce que ce mot repré- 
sente le plus souvent un concept mobile...”20 Tanto assim é

20 O sentido exato de valor é difícil de precisar rigorosamente porque 
representa no mais das vezes um conceito móvel...
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que Lalandc apresenta vários sentidos, dos quais o seguinte 
pareceu-nos mais adequado: "Caractère des choses consistam 
en ce qu’elles sont plus ou moins estimées ou désirées par 
um sujet [...]”21 Assim, de certa forma, valor é correlato da
quilo que, para os antigos, era a opinião.

No Tratado da argumentação (1996, p. 83-90), Perelman e 
Tyteca discorrem, outrossim, sobre os valores com que se per
segue o acordo do auditório particular, ao lado das hierarquias 
e dos lugares do preferível e são, pois, instrumentos de persua
são. Na afirmação de Perelman e Tyteca (1996, p. 84), o pró
prio Descartes alude aos valores, embora de outra forma: "E 
assim, como as ações da vida frequentemente não suportam 
nenhuma delonga, c uma verdade muito certa que, quando 
não está cm nosso poder discernir as opiniões mais verdadei
ras, devemos seguir as mais prováveis [...] e considerá-las de
pois, não mais como duvidosas, no que diz respeito à prática, 
mas como verdadeiras e muito certas, porque a razão que a 
isso nos determinou o é".

Os valores, Perelman e Tyteca (1996, p. 87) os dividem 
em abstratos, aceitos por todos, independentemente de tem
po ou lugar (justiça, o bem, o belo etc.), e concretos, constituí
dos por realidades tangíveis (família, Estado etc.). Os valores 
concretos vinculam-se, então, a entes vivos, grupos determina
dos, objetos particulares. No exercício prático da argumenta
ção, parece difícil desvincular os valores concretos dos valo
res abstratos. Dessarte, quando Gil Vicente examina os valores 
concretos de suas personagens, ele o faz em relação aos valo
res morais e abstratos que defende. O Diabo, no Auto da em
barcação do inferno, julga os atos e os agentes.

Também nos provérbios e máximas, os valores concre
tos e abstratos, muitas vezes, manifestam-se separados. Pro

21 Caráter das coisas que consiste em que elas merecem mais ou menos 
estima ou desejo por alguém.
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vérbios há e muitos, cujo valor assume sentido contrário ou 
perde o valor com alteração posterior. Dessarte, o "trabalho 
enobrece” adquire conotação pejorativa com "o trabalho eno
brece o trabalhador e enriquece o patrão”. Do mesmo modo, 
o brocardo jurídico dura lex sed lex perde seu valor com a al
teração dura lex sed latex ou na propaganda de um fixador de 
cabelo: “dura lex sed lex | no cabelo só gumex”.

Os valores permeiam todas as formas de argumentação, 
mas sobressaem nos discursos jurídico e filosófico que neles 
se estribam porque eles ensejam escolha e, onde há escolha, 
exclui-sc a possibilidade do domínio da força. Vem a calhar 
a citação de Salvador Mosca (1990, p. 69): “Os valores, em
bora precários e instáveis, prestam-se como meios de argu
mentação: argumentar significa admitir outros valores e que 
se possa ultrapassar os acordos particulares para chegar ao 
universal”. Na precariedade e na arbitrariedade dos valores é 
que se baseiam Perelman e Tyteca (1996, p. 64) para afirmar 
a não existência de uma justiça absoluta, inteiramente funda
mentada na razão.

5.2 Hierarquias

A seguir, Perelman e Tyteca (1996, p. 90-94) falam sobre 
as hierarquias de valores como forma de esteamento da argu
mentação e as dividem em concretas (homens sobre animais) 
e abstratas (bem sobre o útil). A própria expressão hierarquias 
de valor revela que há uma escala de valores, uns são mais 
importantes que outros de acordo com o grau de cultura das 
pessoas, do contexto social cm que se argumenta, da ideolo
gia dominante em determinada época.

5.3 Lugares

Perelman e Tyteca, porém, parecem dedicar mais atenção 
aos lugares (tópoí), premissas de ordem geral já encontradas
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em Aristóteles (Tópica) e retomadas por Perclman, que ser
vem para fundamentar valores e hierarquias. Como Aristóte
les, o filósofo belga fala em lugares-comuns, cuja característica é 
a de servir a qualquer ciência, e lugares específicos, cuja caracte
rística é a particularidade própria a uma ciência determinada 
ou a um gênero oratório definido.

Lugares<omuns são opiniões aceitas, valores reconhecidos 
pelos ouvintes que constituem ponto de partida de raciocí
nios com que o orador/falante busca a adesão do auditório.

Perelman e Tyteca relacionam os lugares de quantidade, 
cujo critério é quantitativo (valor positivo ou negativo), como: 
um maior número de bens é preferível a um número menor; 
o mais duradouro e mais estável (proposta do Anjo no Auto da 
alma) é preferível ao menos duradouro e menos estável (pro
posta do Diabo na mesma peça); o todo vale mais que a parte 
(pars extra totum existens non est pars).22 A quantidade parece 
ser a preocupação dos tempos modernos com as pesquisas, 
com as estatísticas, com o “ibope”: qual é o clube de maior 
torcida, qual é a igreja com maior número de adeptos. A teo
logia medieval preocupava-se em afirmar que o número dos 
réprobos era maior que o dos eleitos. Enfim, o mais prefere- 
se ao menos; o mais sobrepõe-se ao menos; o mais atrai o menos, 
de acordo com a máxima jurídica medieval: omne maius dignum 
trahit ad se minus dignum.23

Os lugares de qualidade, por outro lado, opõem ao núme
ro (quantidade) a qualidade, o único, o raro. Para Dupréel 
(1949, p. 362), os homens dão à unidade certa preeminência 
sobre o que é duplo, ou múltiplo: "Ils (les hommes] sont en- 
clins notamment à douer 1'unité d’une sorte de préeminence 
sur ce qui est double ou multiple. En toutes sortes de contro- 
verses on jugera que l'on scrt la cause qu’on defend cn la pré- * **

“  A parte fora do todo não é parte.
** Todo mais digno atrai a si o menos digno.
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sentam commc celle de 1'Unité, premier attribut de ce qui 
est parfait et supérieur".24 Na doutrina nazista, a unidade era 
fundamental: ein Reich, ein Volk, ein Führer, tirado da divisa me
dieval: unus Deus, unus papa, unus imperator.2*

Dessa forma, pode-se considerar a unidade da Igreja como 
um dado positivo em face da multiplicidade de seitas protes
tantes. No plano político, a pluralidade de intenções da es
querda é tida como fator negativo em relação à unidade de pon
tos de vista da direita, haja vista as eleições na França (2002) 
e o que tem acontecido no Brasil. Outro exemplo de lugar de 
qualidade podem ser os aforismos utilitas publica praeferenda pri- 
vatae26 e salus populi suprema lex esto.27 Os lugares de qualidade 
e quantidade, podemos vê-los na afirmação de que a Ordem de 
Cister era a grande rival de Cluny em prestígio (qualidade) e 
em número de fundações (quantidade). Pode-se também pro
por como exemplo do lugar de qualidade o tópos horaciano do 
carpe diem (aproveita-te do dia) que o Diabo (Auto da alma) re
toma em mais de uma passagem, como:

Gozai, gozai do bès da terra, 
procurai por senhorios 
e haveres
Quâ da vida vos desterra 
aa triste serra?
Quâ vos falia em desvarios 
por prazeres?

24 Eles inclinam-se de forma acentuada em dotar a unidade de uma es
pécie de predomínio sobre o que é duplo ou múltiplo. Em toda espécie de 
controvérsia julgar-se-á que se serve à causa que se defende apresentando-a 
como a da unidade, primeira qualidade de tudo que é perfeito, superior.
2i Um só império, um só povo, um só chefe -  um só Deus, um só papa, 
um só imperador.
24 A utilidade pública deve ser preferida à particular.
27 A salvação pública é a lei suprema.
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Este tópos (carpe diem) foi retomado por Ronsard (Ode à 
Cassandra) e por muitos outros, como Tomás Antônio Gon
zaga. Vejamos:

Ronsard
Assim, meu bem, eis a verdade, 
Enquanto estais na flor da idade,
Nos primeiríssimos verdores,
Colhei, colhei a juventude:
Pois como à flor a senectude 
Há de ofuscar vossos primores.

(Renata Cordeiro, 2002, p. 24)

Gonzaga
Que havemos de esperar, Marília bela? 
que vão passando os florescentes dias? 
As glórias que vêm tarde, já vêm frias, 
e pode mudar-se a nossa estrela.
Ah! não, minha Marília, 
aproveite-se o tempo, antes que faça 
o estrago de roubar ao corpo as forças 
e ao semblante a graça.

(In: Coutinho, 1968, v. 1, p. 1)

O tópos de qualidade aparece, também, no Direito quando 
se fala que "a lei superior prevalece sobre a lei inferior” ou “a 
norma mais específica prevalece sobre a mais genérica.”

Perelman enumera ainda outros lugares, como: ordem 
(superioridade do anterior sobre o posterior, da causa sobre 
o efeito; das leis sobre os fatos, do hoje sobre o amanhã etc.);
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essência (questão de caracterização de uma essência, de um 
modus vivendi); pessoa (superioridade concernente a uma pes
soa); existente (superioridade do atual, real sobre o possível, 
o eventual).

Como exemplo sobre o lugar de ordem podemos citar os 
quatro últimos versos citados acima: "Ah! não, minha Ma- 
rília aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de rou
bar ao corpo as forças e ao semblante a graça”. Alphonsus de 
Guimaraens nos dá outro lindo exemplo:

-  O amor tem vozes misteriosas
No coração implume...
-  Como são cheirosas as primeiras rosas
E os primeiros beijos como têm perfume!

-  O amor tem noites, noites inteiras,
De agonias e de letargos...
-  Que tristeza têm as rosas derradeiras,
E os últimos beijos como são amargos! (1960, p. 196)

Com relação aos lugares de essência, poderiamos dar como 
exemplo as pessoas ou objetos que apresentam o quid neces
sário para a essência, o essencial de algo. Assim, Rui Barbo
sa tem o fundamental para ser o modelo do jurista; é, nessa 
área, o primus inter pares. Quando um perfume, um carro, um 
relógio Rolcx são eleitos o objeto de desejo de todos, eles são 
valorizados pelo lugar de essência.

Estabelece-se o lugar de pessoa quando se valoriza o ele
mento humano, a pessoa humana de preferência a outras coi
sas; seria o caso de Protágoras ao estabelecer o homem como a 
medida de todas as coisas; já o lugar do existente põe em relevo 
o que existe de preferência ao que não existe. É o caso da ex
pressão "mais vale um pássaro na mão do que dois voando."
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6 D em o n s traç ão : a rg u m e n ta ç ã o

6.1 Demonstração

Na lógica formal, não se estabelece diferença entre de
monstração e argumentação. Para Lalande (1980, p. 215), de
monstração é “une déduction destinée à prouver la verité de 
sa conclusion en s'appuyant sur des prémisses reconnues ou 
admises comme vraies”.28 Em outras palavras, demonstração 
é o raciocínio que, a partir de premissas verdadeiras, chega a 
conclusões, igualmente verdadeiras, uma vez que a conclusão 
se acha implícita nas premissas. Estas e a conclusão têm uma 
relação de causa e efeito; a conclusão resulta, necessariamente, 
das premissas, causa necessária e suficiente da conclusão. Esta 
é a relação desconhecida (consequência) que promana de re
lações conhecidas (premissas, antecedente) numa atuação de 
inferências. Tanto assim é que a conclusão não pode ter exten
são maior que as premissas de acordo com a regra da filosofia 
escolástica: latius hos quam praemissae conclusio non vult.29

Vê-se, pois, que a demonstração tem uma estrutura si- 
logística: duas premissas (maior e menor) e uma conclusão, 
num esquema canônico de articulação por relacionar idéias 
e juízos, estabelecendo entre eles um nexo lógico férreo, de 
modo a vedar a possibilidade de qualquer outra saída de fei
ção contestatória, o que dá à demonstração caráter coercivo 
e fechado, de marca apodítica, de feição monológica, isto é, 
avesso a qualquer tipo de controvérsia e, por isso mesmo, 
oposto à dialética, ou seja, ao diálogo. A demonstração é, por 
natureza, antipolifônica.

Como a demonstração se fundamenta em premissas cer
tas e verdadeiras que levam, necessariamente, a conclusões

“  Dedução destinada a provar a verdade de sua conclusão, apoiando-se 
sobre premissas reconhecidas ou tidas como verdadeiras.
29 A conclusão não pode ir além das premissas.
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certas e verdadeiras, o objetivo da demonstração é convencer 
o auditório pela evidência. Como também a demonstração 
se esteia na racionalidade e compõe-se de teses abstratas e 
universalizantes, próprias dos discursos axiomáticos, ela tem 
como objetivo o auditório universal.

Não há meio-termo, não há tertius, não há terceira via no 
raciocínio demonstrativo: ou é verdadeiro ou é falso, depen
dendo de estar ancorado em premissas verdadeiras ou falsas. 
Daí dizer-se que, na demonstração, o raciocínio é constrin- 
gente, o que leva, em última análise, ao apagamento do in
terlocutor, fato que coloca a demonstração cm rota de total 
colisão com a Retórica.

Pode-se concluir que o objetivo do raciocínio demons
trativo é excluir, de início, tudo o que se configura como 
problema ou toda e qualquer alternativa. Fora da lógica for
mal não há salvação (extra logicam nulla salus). A demonstra
ção nega a possibilidade de haver a esfera do provável entre 
o verdadeiro e o falso.

A demonstração, já presente em Aristóteles e retomada 
pela filosofia escolástica, foi levada ao extremo por Descartes, 
cuja filosofia, plantada na evidência e na linearidade, foi ar
quitetada more geométrico a tal ponto que o matemático se so
brepôs ao filósofo. Victor Cousin, citado por Franca (1943, p. 
224), disse: “Le démon de la géométrie füt le mauvais génie 
de Descartes."50 Beccaria (1971, p. 13) parece adepto da "exa
tidão geométrica que vence sobre a destreza dos sofismas, as 
dúvidas e as seduções da eloquênciaGrifamos as palavras com 
que parece criticar a Retórica.

A aplicação do método matemático mostra que a lingua
gem da demonstração é artificial com o objetivo de atingir 
a univocidade, excluindo, por consequência, a ambiguidade. 
A linguagem da demonstração enfatiza a função referencial

M O demônio da geometria foi o mau gênio de Descartes.
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sempre com vistas à precisão conceituai, o que, em princípio, 
restringe a dimensão comunicativa com o uso da monossemia 
e da denotação.

Entendemos que cabe razão a Bakhtin quando afirma 
(1992, p. 15) que a linguagem é percebida sempre como um 
signo mutável: “o signo é, por natureza, vivo e móvel, pluriva- 
lente; a classe dominante [a demonstração é dominante] tem 
interesse em torná-la monovalente”.

De forma esquemática, são as seguintes as principais ca
racterísticas da demonstração:

EstruturaN . 
Vsilogístiea férrea/

f  Auditório 
V. universal )

ConvencerX *  
v. pela evidência/ /

Coerção -
'  \incontestabilidade,) \ (  Linguagem 

unívoca

/''''D im e n sâ o ^ '^ f  Linearidade^\
(particular, estreita) \ d e  pensamento/ Y nacionanaaac j

6.2  Argumentação

Como observa Fábio Ulhoa Coelho, no prefácio à edição 
do Tratado da argumentação, enquanto durante longos séculos 
se prestigiou um aspecto da filosofia aristotélica -  a filoso
fia analítica Perelman e Tyteca ressaltam o outro lado: o 
raciocínio dialético ou a argumentação, cujas características 
se opõem diametralmente à demonstração. Dessarte, ao con
trário da demonstração, que enuncia o que é, a argumentação 
enuncia o que pode ser, propondo um conceito mais alargado 
da razão por admitir a convergência de dados possíveis de 
convivência com a razão, mesmo porque o homem não é ape
nas razão; nele existe também a parte não racional, para se
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evitar o termo ambíguo irracional, presente cm vários autores, 
já muito marcado pelo uso.

Com este conceito mais amplo de razão, não é cabível no 
raciocínio argumentativo nenhuma forma de rigor constrin- 
gente, o núcleo duro da lógica que a argumentação rejeita. A 
esta lógica demonstrativa, impermeável a qualquer meio-ter
mo, a qualquer terceira via, Perelman propõe a argumentação 
com a “lógica do preferível”, em que predomina a adesão do 
auditório a quem compete aceitar ou rejeitar com o exercí
cio da escolha razoável. A argumentação é essencialmente comuni
cação, diálogo, discussão, o que lhe confere uma dimensão plu
ral, ao contrário da demonstração. Como diz Vignaux (1988, 
p. 5), o desejo de partilhar é inerente à argumentação. Isto 
implica a presença permanente do destinador e destinatário, 
num continuado diálogo entre o eu e o tu.

O exercício de escolha pelo auditório é de suma impor
tância para a eficácia da argumentação que busca, em mo
mento determinado, a adesão de determinada pessoa, o que 
estatui o caráter pragmático do raciocínio argumentativo. No 
raciocínio demonstrativo, porém, não há o problema da eficá
cia, pois o valor lógico da demonstração lhe é intrínseco, in
depende do ouvinte, uma vez que a demonstração elimina a 
possibilidade de alternativas. Ao contrário da demonstração, 
a argumentação leva em conta a pessoa, seu caráter, sensibi
lidade e o contexto em que ela atua. Dessarte, o campo da ar
gumentação é mais vasto e complexo.

Este mesmo exercício revela que a conclusão do racio
cínio argumentativo não é necessária ou impositiva, já que 
há possibilidade de refutação ou complementação, ao con
trário do raciocínio demonstrativo, cuja conclusão é neces
sária e obrigatória. Ao passo que a demonstração se baseia 
em premissas certas e verdadeiras, a argumentação assen- 
ta-se em premissas prováveis, em opiniões aceitas, admiti
das pelo consenso geral e, portanto, autorizadas, as éndoxa 
reais, e não aparentes que caracterizam o silogismo erísti-
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co ou sofistico. Segundo Gilson (1922, p. 65), para João de 
Salisbury, "dans presque toutes les questions dom on dis
pute il faut se contenter d’aboutir à des probabilités".* 31 O 
próprio Santo Tomás de Aquino, citado por Barilli (1979, p. 
67), diz: In negotiis humanis non potest haberi probatio demons
trativa et infallibilis, sed sufficit aliqua coniecturalis probabilitas 
secundum quam rector persuadet.n

Enquanto a linguagem da demonstração é artificial, vol
tada à denotação, à univocidade, o raciocínio argumentativo 
serve-se da linguagem natural, propensa, naturalmente, à po- 
lissemia, à plurivocidade. A artificialidade de que se reveste a 
demonstração transparece, igualmente, no fato de que a de
monstração tende à busca de verdades impessoais. Falta-lhe, 
à demonstração, a interação de espíritos, característica da Re
tórica e, cm consequência, da argumentação.

Vignaux (1976, p. 12) critica o fato de se fundar a dis
tinção entre demonstração e argumentação pela natureza das 
premissas. Para ele, a demonstração é uma forma de argumen
tação. Todo texto demonstrativo ou científico comporta uma 
certa dose de argumentação. Temos, porém, que ele se refere, 
neste caso, à argumentação em sentido amplo, “declarar, pro
var, explicar”, sem se importar com a opinião e a intervenção 
do auditório ou com a razão prática. Aliás, o próprio Vignaux 
(1976, p. 32) afirma que a característica particular da argumen
tação é estar ela relacionada com uma situação, estar inscrita 
numa situação c se referir a uma situação. Isto poderia explicar 
por que a argumentação é uma teatralidade para Vignaux, uma 
mise-en-scène, e por que o orador/falantc seja, simultaneamente, 
ator e espectador. Descotes (1993, p. 11) vai na mesma linha, 
ao dizer que a argumentação envolve uma estratégia, uma táti
ca e, por vezes, uma dramaturgia.

11 Em quase todas as questões, que se discutem, deve-se contentar em 
chegar a probabilidades.
31 Nas questões humanas, não pode haver prova demonstrativa e infalível, 
mas basta uma conjetural probabilidade segundo a qual o retor persuade.
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Para rematar o assunto em pauta, cumpre frisar que, em
bora as relações entre Retórica e Filosofia não tenham sido 
exatamente pacíficas, importa haja, pelo menos, alguma for
ma de convivência, pois há, com certeza, pontos em comum, 
afinidades entre ambas. Perelman propõe uma ruptura com 
Descartes e não com a Filosofia. Assim, por exemplo, a Retó
rica não é dogmática, nem poderia sê-lo em razão mesmo de 
suas propostas. A Filosofia, também, em sendo dogmática, 
pctrificar-se-á c perderá a competência crítica, sua nota ca
racterística, como observa Rui Alexandre Gracio, ao fechar a 
introdução à obra de Perelman O império retórico (1993, p. 11): 
"Para concluir, só à luz dos contributos de uma teoria da argu
mentação a Filosofia poderá ser efetivamente compreendida 
como atitude crítica e aberta." O difícil, porem, c conciliar o 
rigor da Filosofia e a fiuidez da Retórica, la rigueur et le fiou, no 
dizer de Oléron (1996, p. 9).

Características da argumentação:



Estratégias Argumentativas

Os esquemas que procuraremos discernir -  e que também podem ser 
considerados lugares da argumentação, porque apenas o acordo sobre o 
valor deles pode justificar-lhes a aplicação a casos particulares -  se ca -  

racterizam por processos de ligação e de dissociação.

Pcrclman cTytcca (1996, p. 215)

1 A rg u m e n to s  b a se a d o s  em  asso c iaç õ es  de idé ias

Trata-se de argumentos que buscam unidade onde há plu
ralidade de idéias e representações; buscam homogeneidade 
onde há heterogeneidade; buscam aproximação onde há dis
tinção para estabelecer solidariedade, comunhão de idéias, 
uma cadeia de relações de conceitos.

1.1 Argumentos quase lógicos

1.1.1 Conceito

Os considerandos de Perelman e Tyteca, quando opõem 
a argumentação à demonstração, não propõem, na verdade.
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nenhuma forma de rompimento total com a lógica formal, 
mas pretendem mostrar que a lógica formal, por ser fechada, 
não logra explicação para determinados problemas. Não se
ria, pois, descabido ou contraditório apelar para argumentos 
que Perelman qualifica de quase lógicos, todos de origem e apa
rência demonstrativa, “como se” lógicos fossem. O advérbio 
latino quasi implica certa dúvida, certa atenuação, como pode
mos ver na expressão corrente na Idade Média: rex illiteratus 
quasi asinus coronatus.* Diferem de uma dedução formal, di-lo 
Perelman (1993, p. 69), “pelo fato de pressupor uma adesão a 
teses de natureza não formal, as únicas que permitem a apli
cação do argumento".

Estes argumentos caracterizam-se por processos de liga
ção ou associação que, na opinião de Perelman e Tyteca (1996, 
p. 215), se entendem por “esquemas que se aproximam de ele
mentos distintos e permitem estabelecer entre estes uma soli
dariedade que visa, seja estruturá-los, seja valorizá-los positiva 
ou negativamente um pelo outro”. Buscam unidade de concei
tos c representações que comportam heterogeneidades.

Os argumentos quase lógicos, no processo argumentativo, 
acham-se despidos da significação própria e imutável que ca
racteriza o símbolo na lógica formal e, dessarte, revestem-se 
de cena incoerência desfeita pela interpretação capaz de com
patibilizar os elementos distintos, ou estatuir um deles como 
elemento estabilizador pela escolha.

Argumentos uns que tais, sólidos embora e coerentes, 
não se vestem de inquestionabilidade e são suscetíveis de 
substituição por outros mais consistentes. Aí está a razão por 
que não são lógicos stricto sensu, mas lato sensu, embora se ba
seiem ou em estruturas lógicas, como o princípio de contradi
ção, princípio de identidade, ou em relações matemáticas (re
lação da parte com o todo, a comparação e a analogia, relação 
de transitividade). Declerq (1992, p. 124) afirma que Targu- 1

1 Rei iletrado é como se fosse asno coroado.
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mentation quasi logique possède donc deux composantes: -  le 
schème formei sur lequel est construit 1'argumcnt; -  Voperation 
de reduction permettant d’insérer les données du réel dans ce 
schème et qui consiste à les rcndrc comparablcs, scmblables 
ou homogènes".2

Os argumentos quase lógicos não fazem sentido na lógica 
formal em que o argumento é lógico ou não. No campo da ar
gumentação, que repele o tudo ou o nada, que não opera no 
campo do “sim ou não”, mas busca alternativas com a apre
sentação de um tertius, os argumentos quase lógicos tem sua 
importância e enriquecem a lógica, não a empobrecem. Cabe 
citar aqui Meyer (1990, p. 159): “Logique et argumentation 
ne sont plus alors deux realités distinctes dont Pune serait 
inférieure à 1'autre. On a lá deux modalités d’un même pro- 
cessus de questionncmcnt”.3 Os autores costumam alinhar 
entre os argumentos quase lógicos os seguintes que, como to
dos eles, contem, no dizer de Robrieux (1993, p. 96), “des 
éléments flous, incertains ou contestables”/

1.1.2 Tipos de argumentos

Compatibilidade -  Incompatibilidade

Trata-se de argumentos que buscam predispor o audi
tório a acreditar na fala do orador e, assim, aceitar-lhe, por 
exemplo, o enunciado, associando um ao outro. Estabelece- 
se, dessa forma, uma comunhão com a tese de adesão inicial 
e a tese principal.

2 Argumentação quase lógica comporta o esquema formal em que se cons
trói o argumento e a operação de redução que permite a inserção de dados reais 
neste esquema e os toma comparáveis, semelhantes ou homogêneos.
3 Lógica e argumentação não são, portanto, duas realidades distintas, 
uma inferior a outra. Temos duas modalidades de um mesmo processo de 
questionamento.
* Elementos vagos, incertos ou contestáveis.
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O dispositivo que proíbe a ocupação da Av. Paulista para 
manifestações (tese principal) é compatível com o acesso rá
pido do doente ao Hospital das Clínicas (tese de adesão); já a 
instalação de lombadas nas ruas vai de encontro ou é incom
patível à tese de que se deve dar aos doentes acesso rápido 
aos hospitais.

Regra de justiça (a pari)

Este argumento assim se denomina por buscar aplicar a 
regra de justiça que estabelece tratamento igual a todo indiví
duo pertencente a uma mesma categoria essencial. Em situa
ção idêntica, impõe-se o mesmo tratamento ao sujeito de di
reito, com o intuito de se evitar privilégio, em oposição a dois 
pesos e duas medidas. Os chamados precedentes jurídicos, 
que formam jurisprudência, estendem a todos o que se con
cedeu a um em particular, quando em situação análoga. Tal 
argumento assemelha-se à indução e baseia-se no princípio 
de identidade (tratar da mesma maneira os seres da mesma 
categoria) e na reciprocidade (identificação das partes), o que 
o assemelha à equidade.

No Evangelho, o filho queixa-se do tratamento especial 
dispensado ao pródigo. Numa família, o pai que empresta o 
carro ao filho deve emprestá-lo à filha. No Auto da barca da gló
ria, Gil Vicente põe na boca dos condenados este argumento: 
Cristo redimiu os pecadores com sua morte. Logo, eles tam
bém devem ser salvos. Estas são as palavras do Duque:

Não permitais que pereça 
E se queres que padeça 

Para que me redimiste?

Na distribuição de cargos no governo que se instalou, os 
pretendentes poderíam servir-se do mesmo argumento: por 
que ele e não eu?
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Retorsão

Consiste em retomar o argumento do próprio adversá
rio para contestá-lo com as palavras dele ou com seus atos, 
mostrando-lhe a contradição. No Evangelho, o patrão refuta 
o servo mau, dizendo-lhe: Ex ore tuo tejudico.5

Consoante a afirmação de Sartorelli (2000, p. 298), Mi
guel Servet, em suas cartas a Calvino, além de expor, debatia 
e procurava "inverter os argumentos dos adversários, utili
zando-os contra eles próprios". Usava, então, o argumento de 
retorsão. Seria interessante lembrar que retorsão é cognato de 
torquere, isto é, torcer.

Ridículo

Procura-se com o ridículo mostrar a incompatibilidade 
de um argumento, explorando-lhe o grotesco, o estapafúrdio. 
No Auto da barca do inferno, o Diabo usa c abusa do ridículo, 
argumento de certa forma relacionado com o argumento ad 
personam, pois que visa à desclassificação.

Definição

Quem se propõe a argumentar deve conhecer o assunto e 
os termos relacionados à argumentação para poder falar com 
conhecimento de causa. Daí a necessidade da definição cuja 
função é exprimir com precisão o que é uma coisa. Por essa 
razão, Robricux (1993, p. 97) diz ser a definição, quase sem
pre, um preâmbulo da argumentação. Para Reboul (1998, p. 
173), "toda definição é um argumento pois impõe determina
do sentido, geralmcnte em detrimento dos outros”. A defini
ção é quase lógica porque, embora se assente em base rigorosa, 
não tem objetividade formal, por se orientar para uma finali
dade persuasória.

5 Julgo-te com tuas próprias palavras.
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Consideram-se os seguintes tipos de definição:

• Por gênero e diferença específica (per genus et diffe- 
rentiam specificam)

Por essa forma de definição, a inteligência humana pro
cede por dedução: parte do geral, do universal (gênero) para 
chegar ao particular (diferença específica) ou ao essencial. A 
esta definição, Robrieux (1998, p. 98) se refere quando fala 
em définitiom en compréhension et en extension.6 A nosso ver, é 
nesta definição que se baseiam os conceitos de hiperonímia 
e hiponímia.

• Descritiva (pelas características)

A definição descritiva deixa de lado as propriedades es
senciais e usa dados característicos, circunscrevendo a reali
dade e, assim, toca apenas em dados superficiais. No Auto da 
alma, o Anjo define a alma por suas características, sem ou
tros compromissos.

• Etimológica
Trata-se de definição cuja base é a etimologia, a origem 

das palavras. Ora, como a origem das palavras é, por vezes, 
duvidosa ou obscura, deve-se ter o máximo cuidado com este 
tipo de definição, para não se incorrer cm falsa etimologia. Há 
de se observar, outrossim, que as palavras estão em constan
te alteração de sentido. Entretanto, a definição etimológica 
concorre para esclarecer ou confirmar argumentos e, assim, 
pode e deve ser usada desde que adequada e trabalhada com 
critério, como procedia Santo Tomás de Aquino com relação 
a Isidoro de Sevilha.

A importância da definição etimológica transparece no 
fato de os bons autores dela se servirem. Tal é, por exemplo, o 
caso de Noronha (1969, p. 170): "Flagrante vem do latim fia- 
grans, flagrantis, isto é, ardente, brilhante e resplandecente." E 4

4 Em definições por compreensão e em extensão.
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acrescenta: “É a prova plena do delito; é a certeza de sua exis
tência e da autoria." Certamente, quando Austin fala em ato 
ilocucionário c perlocucionário, ele tem presente as preposições 
latinas in (dentro de) e per (por meio de). O próprio Perelman 
apela à etimologia ao falar, por exemplo, da analogia (1993, p. 
127) e da dialética (1997, p. 4).

• Normativa

Definições normativas, na opinião de Abreu (2000, p. 
57), são aquelas que “indicam o sentido que se quer dar a 
uma palavra em um determinado discurso e dependem de um 
acordo feito com o auditório".

Sacrifício

O argumento pelo sacrifício é aquele que propõe o sacri
fício para obter determinado resultado. Põe-se na balança 
o sacrifício a se fazer e um resultado a que se visa e se jul
gam duas coisas pelo valor atribuído a cada uma. Daí a afi
nidade entre este argumento e o da comparação ou, como 
dizem Perelman e Tyteca (1996, p. 281), é um tipo de ar
gumento de comparação. No Auto da alma, o Anjo oferece à 
Alma a troca dos bens materiais pelos bens sobrenaturais 
ou o sacrifício dos primeiros pelos segundos, com a predo
minância destes sobre aqueles. Outro exemplo, podemos 
encontrá-lo em Beccaria (1971, p. 14): "Fatigados de vi
verem apenas em meio a temores e de encontrar inimigos 
em toda parte, cansados de uma liberdade cuja incerteza 
de manter tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para 
usufruir do restante com mais segurança".

Comparação

De largo uso, na argumentação especializada, e mais ain
da na argumentação de todos os dias, carece de força, pois os 
termos da comparação são quase sempre sujeitos à contesta
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ção e propensos a confusões -  omnis comparatio claudicat. Tra
ta-se de um argumento por associação, pois consiste na tessi
tura de um vínculo entre duas realidades com o propósito de 
transferir qualidades de uma realidade para outra.

De forma mais simples, é questão de uma pesagem, como 
o é também o argumento pelo sacrifício. Ocorre a compara
ção de forma explícita, com a presença do elo comparativo, 
ou de forma implícita. Assim, o superlativo contém ideia de 
comparação, como se pode perceber nas fórmulas correntes 
no vocabulário jurídico; por exemplo, Meritíssimo Juiz, Colendo 
Tribunal, Egrégio Tribunal, Excelso Pretório, Egrégia Corte e outras 
do mesmo naipe.

1.2 Argumentos fundados na estrutura do real

1.2.1 Conceito

A validade relativa pretendida pelos argumentos quase ló
gicos tem alguma base, como vimos, no aspecto racional de 
certas fórmulas lógico-matcmáticas. Os argumentos fundados 
na estrutura do real são estruturados em elementos fáticos, na 
realidade prática, na experiência, vivcnciada pelo auditório, 
por ele conhecidos. Trata-se, pois, de argumentos de caráter 
pragmático que supõem interação entre orador e auditório, 
entre a proposta do orador/falante e a realidade, os valores 
do auditório, enfim numa relação existente entre as coisas.

1.2.2 Tipos de argumentos

De autoridade (ex auctoritate -  ab auctoritate)

O argumento de autoridade é mais reforçativo do que 
propriamente comprobatório, pois que a uma autoridade po
demos sobrepor outra contrária. Até uma mesma autorida
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de pode ser invocada para fundamentar propostas diferentes, 
como acontece no Auto da alma, quando Anjo e Diabo pro
põem a autoridade da Sagrada Escritura. O termo auctoritas 
vem do latim augere (aumentar). Sua função é "fazer crescer", 
o que implica a ideia de reforçar. Dada a fragilidade, de cer
ta forma inerente ao argumento de autoridade, Alain de Lil- 
le, consoante Gilson (1922, p. 78), procurava sempre alinhar, 
também, razões de ordem provável para persuadir a quem 
não acreditava nas profecias ou no Evangelho. Aliás, o princí
pio vigente na Idade Média era: auctoritas rationibus roboranda 
est.7 O argumento de autoridade não pode prevalecer sobre 
uma verdade demonstrável, como no-lo diz Pcrelman (1993, 
p. 109), mas, quando está cm jogo a opinião ou o juízo de 
valor, valerá a maior autoridade sobre a menor. Na esfera da 
probabilidade, é sempre útil conhecer a opinião alheia; daí di
zer-se na Idade Média: utile est nosse opiniones multorum.8

Na esfera religiosa, a autoridade de Cristo é indiscutível, 
como diz Bossuct, citado por Robrieux (1993, p. 144): "Ne 
recherchons pas les raisons des vérités qu’il [Christ] nous 
enseigne: toute la raison c’est qu'il a parlé.”9 Calvino, lem
bra-nos Pcrelman, no mesmo passo supracitado, opõe a auto
ridade dos profetas à da Igreja. Em suma, prevalece o critério 
da competência para estabelecer-se o argumento de autori
dade que pode basear-se no parecer comum, no parecer dos 
mais doutos, dos filósofos, na tradição, na teologia etc. Sabe- 
se que, na Reforma, o critério escriturístico era a norma nos 
debates polêmicos. Na herança teológico-cristã ocidental é 
que os monarcas se apoiaram para buscar a centralização do 
poder em suas mãos.

7 A autoridade deve ser reforçada com a razão.
* É útil conhecer a opinião de muitos.
9 Não busquemos as razões das verdades que Cristo nos ensina: a única 
razão é que ele falou.
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Pcrccbc-sc que, no argumento de autoridade da área re
ligiosa, há uma relação de hierarquia, dc subordinação mais 
consentânca ao exercício do poder e não à reciprocidade de 
confiança e autonomia entre orador/falante e auditório.

Na esfera jurídica, o argumento de autoridade é usado, 
à larga, com o uso de expressões estereotipadas como: “su
fragam nossa opinião...”, “à mesma tese filia-se...”, “já era 
esse o entendimento de...” etc. Veja-se o exemplo de Noro
nha (1969, p. 33): “Parece-nos mais exato o primeiro, para o 
qual, aliás se inclina a communis opinio dociorum”. Na opinião 
dc Mendonça (2003, p. 31), “a visão dc racionalidade, que 
impulsionou a atividade intelectual dos juristas medievais es
tava ligada à noção de autoridade dos textos".

Segundo Koch (1987, p. 157), o argumento de autoridade 
“consiste em fazer uma asserção, por conta própria, à qual se 
dá por fundamento a asserção de outro”. Bom é de se lembrar 
que a “voz do outro” no argumento de autoridade está, por 
vezes, implícita, como ocorre com frequência nos provérbios, 
por exemplo, em “quem avisa, amigo é” ou “não se atira cm 
pardais com canhões”. Poder-sc-ia dizer o mesmo das fábu
las. Parece claro que o argumcmo de autoridade se sustem no 
prestígio dc uma pessoa. Então, o que se deve questionar é o 
prestígio da pessoa invocada e não o argumento em si. Em
bora o argumento de autoridade se fundamente nafides que o 
sábio desperta, a atitude crítica é indispensável. Há necessi
dade de confronto, de análise, de comparação, porque a Retó
rica implica sempre oposição e conflito.

A fortiori

Tal argumento repousa na dupla hierarquia em que se 
estabelece uma escala de valores e, portanto, na hierarquia 
qualitativa e quantitativa que se refere a uma relação entre 
pessoas e seus atos. Robrieux (1993, p. 145) chama a este ar
gumento de a minori ad majus e cita como exemplo o mesmo
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citado por Pcrclman e Reboul: o Evangelho de São Mateus 
(6,26): se até os passarinhos merecem cuidados do Pai do 
céu, com mais razão, os homens os merecem.

Robrieux, no mesmo passo citado, associa a este o argu
mento a majori ad minus, correspondente à máxima jurídica 
“quem pode o mais, pode o menos", a que podemos associar 
outra máxima jurídica poena maior absorvit minorem.'0 Vamos 
encontrar e citar exemplos do argumento a fortiori no Auto da 
barca do inferno e no Auto da embarcação da glória.

Recaséns Siches (1963, p. 539), para introduzir a explica
ção da lógica do razoável, cita o caso de uma estação ferroviária 
da Polônia, onde havia um artigo de regulamento proibindo a 
entrada de cachorros. Alguém quis adentrar a estação com um 
urso e foi impedido. Embora Recaséns Siches não fale do argu
mento a fortiori, este foi aplicado: se cachorros não podem en
trar, com muito mais razão vale a proibição para ursos.

O dramaturgo Gil Vicente oferece-nos pelo menos dois 
exemplos. O primeiro no Auto da barca do inferno nas palavras 
de Brísida Vaz:

Eu sou üa martel tal, 
açoites tenho eu levados 
e tormentos suportados 
que ninguém me foi igual.
Se eu fosse ao fogo infernal 
Lá iria todo mundo. (v. 517-524)

O segundo exemplo, podemos encontrá-lo no Auto da bar
ca da glória. Ao dialogar com o Papa, o Diabo assim fala:

Quanto mais alto é o estado
tanto mais é obrigado
dar a todos bom exemplo,... (v. 740-742) 10

10 A pena maior absorve a menor.
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Desperdício

Este argumento, de acordo com Perelman e Tyteca (1996, 
p. 318), é aquele que "alega uma oportunidade que não se 
deve perder, um meio que existe e do qual é preciso servir- 
se”. Vê-se que há neste argumento uma relação meio/fim.

No exemplo de Gregório de Matos, apresentado por Abreu 
(2000, p. 53), para o argumento de retorsão, podemos ver no 
terceto final também um apelo ao argumento do desperdício.

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa piedade me despido,

Porque enquanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto um pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido,
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida, e já cobrada
Glória tal, e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História:

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada 
Cobrai-a, e não queirais, Pastor divino.
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

O último terceto casa-se bem com as palavras de Ro- 
brieux (1993, p. 139) sobre o argumento do desperdício (gaspil- 
lage): "Fondé sur Pobservation d’une continuité, il demande 
qu'on respecte ce qui a déjà engagé dans une entreprise, afin
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que lcs cfforts consentis nc soient pas pcrdus"." Gregório dc 
Matos parece um pecador arrependido; para ele não serve o 
argumento invocado por Bossuet (desperdício) para reprovar 
os pecadores impenitentes que desperdiçam o sacrifício de 
Cristo e, em consequência, sua salvação eterna.

As obras do Tribunal do Trabalho em São Paulo foram con
tinuadas para evitar o desperdício do dinheiro já empatado: 
toda aquela dinheirama seria gasta em vão e boa pane o foi.

Com as palavras abaixo, o Diabo, no Auto da alma, de Gil 
Vicente, aproxima-se do argumento do desperdício, de acor
do com Perelman e Tyteca (1996, p. 318): “Poderiamos apro
ximar deste [argumento de desperdício] todos os argumentos 
que alegam uma oportunidade de que não se deve perder, um 
meio que existe e do qual é preciso servir-se (grifos nossos):

Não são em balde os haveres, 
não são em balde os deleites, 
e fortunas,
tudo são puros afeites 
das criaturas.
Pera os homens se criaram,
Dai folga a vossa passagem 
D’hoje a mais;... (v. 171-180)

Para o Diabo, o não aproveitamento dos bens materiais 
representa uma falha de bom senso, pois 6 consenso geral que 
os bens materiais existem para uso e deleite do ser humano. 
Seria um desperdício deles não usufruir. 11

11 Baseado na observação de um contínuo, pede que se respeite o que já 
foi empenhado numa empreitada, para que os esforços despendidos não se 
percam.
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Ad hominem

Trata-se do argumento que, consoante Perelman e Tyteca 
(1996, p. 126), consiste "em pôr o interlocutor cm contradi
ção com suas próprias afirmações, com os ensinamentos de 
um partido que ele aprova ou com seus próprios atos.”

Deve-se distinguir este argumento do argumento ad per- 
sonam que visa desqualificar a pessoa, o que ocorre, com fre
quência, com testemunhas em CPIs e em tribunais. Na práti
ca, porém, é comum confundirem-se os dois argumentos, é o 
que se dá, por exemplo, em Coelho (1995, p. 114).

Traquejado no uso do argumento ad personam era Lutero, 
que mimoseava o Papa até com palavras de baixo calão. Eis 
um exemplo ameno:

O Papa, vos estis 
Deus est testis 
Teterrima pestis12

Na mesma linha de Lutero seguiam alguns de seus dis
cípulos, como Melancton, que, de acordo com Minois (2003, 
p. 299), fez uma caricatura para dessacralizar o Papa: "O As- 
no-papa.”

Vamos colher mais um exemplo no Auto da barca do in
ferno, quando o Parvo, ao se dirigir ao Diabo com um lingua
jar solto e chulo, tenta desqualificá-lo, atacando-lhe a pessoa. 
Com os insultos, o Parvo afirma que, ao Diabo, falta-lhe auto
ridade moral para presidir ao julgamento cm questão.

Como diz Robrieux (1993, p. 142), o argumento ad perso
nam baseia-se numa confrontação entre o que é uma pessoa c 
o que ela diz. 11

11 Ó Papa, vós sois. Deus é testemunha, negríssima peste.
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Pragmático (ad consequentiam)

Perelman e Tyteca (1996, p. 303) assim conceituam o ar
gumento pragmático: “Denominamos argumento pragmático 
aquele que permite apreciar um ato ou acontecimento con
soante suas consequências favoráveis ou desfavoráveis". Na 
obra Retóricas (1997, p. 11), o mesmo Perelman assim se ex
prime: "Chamo de argumento pragmático um argumento das 
consequências que avalia um ato, um acontecimento, uma 
regra ou qualquer outra coisa consoante suas consequên
cias favoráveis ou desfavoráveis.” Podemos apreciar um ato 
ou acontecimento ressaltando a causa ou o efeito. Robrieux 
(1993, p. 132) dá como exemplo um assunto muito ventila
do: a pena de morte. Considerada do ponto de vista de sua efi
cácia, nós usamos o argumento de causa; considerada do ponto 
de vista da impossibilidade de reparação judicial, nós usamos o 
argumento pragmático (consequência). No campo religioso, se 
eu me dedico a Deus porque o amo, eu uso o argumento cau
sai. Ao contrário, se o sirvo para evitar o inferno, uso o argu
mento pragmático (consequência futura aqui no caso).

Percebe-se que a afirmação "os fins justificam os meios" 
está relacionada com o argumento pragmático. Do mesmo 
modo se procede, quando se atribui ao meio, à sociedade a 
responsabilidade de um ato, como acontece no filme Twelve 
angry men (Doze homens e uma sentença) ao se buscar ate
nuante no tópos da infância infeliz. Já o brocado jurídico Fiat 
justitia pereat mundus,li que caracterizaria a intransigente se
veridade romana, opõc-sc ao argumento pragmático, por não 
levar em conta as consequências.

De acordo com Salvador Mosca (1999, p. 1691), o argu
mento pragmático ocupa lugar de destaque em Vieira no Ser
mão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. 
Vieira refere-se às consequências que a crise no Brasil poderia 
acarretar sobre os valores então aceitos. **

** Faça-se justiça, mesmo que o mundo pereça.
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1.3 Argumentos que fundam entam  
a estrutura do real

1.3.1 Conceito

Ao contrário dos argumentos fundados na estrutura do 
real, estes argumentos não se esteiam no real, na experiência, 
mas tentam completá-la com exemplos, ilustração, modelos 
e analogias. Tomam como ponto de partida algo conhecido 
que permite estabelecer um precedente e transpõem para ou
tro domínio o que se admite em determinado domínio. Argu
mentos uns que tais interessam de perto ao Direito, cujo es
copo é propor parâmetros de conduta para a vida social.

1.3.2 Tipos de argumentos 

Exemplo

Pelo exemplo, passa-se de um caso particular a outro, su
cessivamente, para criar uma regra geral; vê-se que se trata, 
claramente, de um processo indutivo, sempre em função de 
um acordo preliminar. Dufour (1932, p. 32) diz que o exemplo 
é a forma retórica de indução. Para criar uma regra geral, os 
fatos devem ser aplicáveis a todos os casos semelhantes para 
se fugir a possíveis desigualdades e chegar a uma padroniza
ção viável. A argumentação pelo exemplo (e pelo modelo) busca 
generalizar o que se aceita e leva à formulação de uma lei a 
partir de casos particulares naquilo que eles têm de comum. 
Daí o interesse de tais argumentos para o Direito, cujo esco
po é criar normas para a vida social, como pensa Mendonça 
(2000, p. 70). Sabemos que o exemplum sempre foi, na Idade 
Média, recurso retórico usado e, mesmo, abusado.

Ilustração

Aproxima-se do exemplo, mas põe em relevo as possibi
lidades práticas apontadas pelo exemplo. Tem a função não
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propriamente de provar, mas de excitar a imaginação e está 
dotada de uma força emocional. Assim, não está necessa
riamente ligada à realidade, como acontece com fábulas de 
Esopo e La Fontaine.

Modelo

Tem mais força que o exemplo, pois serve de norma agendi, 
o que configura uma forma de argumento, aparentado ao ar
gumento de autoridade, pois ambos buscam a identificação. 
Conhecidos são os modelos como Cristo, os santos da Igreja, 
Gandhi, Maomé, o que nos pode levar a dizer que a área reli
giosa e política são mais sensíveis ao surgimento de modelos, 
embora os encontremos também na literatura e na propagan
da. Ao lado dos modelos, há os antimodelos que sugerem rejei
ção. Há os que passam de modelos a antimodelos, como é o 
caso, por exemplo, de Stalin, de Hitler e outros.

O modelo é o argumento adequado no discurso em que 
predomina o gênero deliberativo, porque propõe condutas 
que levam à ação. Vale o mesmo para o exemplo largamente 
usado nos sermões da Idade Média, sempre conectado com 
outros tipos de argumentos.

Analogia

O argumento por analogia, por estar ligado à experiência, 
não se enquadra entre os quase lógicos. Baseia-se numa seme
lhança, o que o aproxima da comparação. O julgar com a ex
periência confere-lhe um caráter persuasivo que o afasta do 
argumento quase lógico. Por ser persuasivo, relaciona-se mais 
com a afetividade que com a razão, mais atrai do que prova. 
No que tange às relações estabelecidas pela analogia, é pra
xe falar-se em “foro”, relação admitida, equivalente ao termo 
comparante, e em "tema", relação a ser admitida, equivalente 
ao termo comparado.

Sirva o exemplo de Aristóteles apresentado por Reboul 
e Robrieux: "Assim como os olhos do morcego são ofusca
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dos pela claridade do dia, do mesmo modo nossa inteligência 
ofusca-se pelas coisas naturalmente evidentes."

Foro: olhos do morcego -  domínio do sensível e do con
creto; elemento de prova.

Tema: inteligência -  domínio do abstrato; elemento a ser 
provado.

Relação de semelhança -  ofuscamento.

A metáfora está vinculada à analogia, razão por que ela, 
a metáfora, pode ter força argumentativa, como procurare
mos mostrar. A vinculação da metáfora à analogia é tal que 
Vignaux assim se exprime: "L’analogie par suite reste fonda- 
mentalement un processus le plus souvent métaphorique."14

No Direito, faz-se uso do argumento por analogia. Olé- 
ron (1983, p. 48) refere-se a uma pessoa que furtou rãs e foi 
condenado com base no Código Penal no artigo referente a 
peixes. O Direito francês procura compatibilizar um fato não 
normalizado (furto de rãs) com a lei (furto de peixes), ao res
saltar a semelhança existente entre rãs e peixes, por exemplo, 
ambos dependem da água para reprodução.

2 A rg u m e n to s  b a se a d o s  em  d isso c ia ção  de idé ias

2.1 Conceito

Enquanto os argumentos por associação de idéias têm 
por objetivo a compatibilidade, os argumentos por disso
ciação de idéias têm por objetivo desfazer incompatibilida
des, como no-lo dizem Perelman e Tyteca (1996, p. 469): "A 
dissociação das noções, como a concebemos, consiste num

14 A analogia torna-se pois fundamentalmenie um processo o mais das 
vezes metafórico.
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rcmancjamento mais profundo, sempre provocado pelo de
sejo de remover uma incompatibilidade..." Tais argumentos 
acentuam a diferença e estabelecem uma separação entre 
objetos e qualidades.

A dissociação de idéias opera em torno de conceitos uní- 
vocos, abordados de forma diferente, uma vez que sua expres
são material pode variar de indivíduo para indivíduo. Des- 
sarte, termos tidos como unívocos, na realidade, não o são. 
É o caso, por exemplo, de democracia, que tanto serve à direi
ta como à esquerda. Ou o termo crença, que se adapta a toda 
espécie de religião. Com a dissociação de idéias, facilita-se a 
interação orador/falante e auditório e, dessa forma, a disso
ciação adquire força argumcntativa.

A dissolução de incompatibilidades é, para Perelman, o 
grande problema do Direito que, por meio de distinções, bus
ca conciliar o que parece inconciliável. Esse mesmo problema 
afetava a filosofia e a teologia cscolástica que, pelo distinguo, 
procurava conciliá-lo. A própria exegese da Bíblia sugere rcin- 
terpretações outras que não a literal ou habitual. Lembra Pe- 
rclman (1996, p. 674) a necessidade do distinguo (embora não 
use o termo) para interpretar, sem cair na contradição, a cé
lebre frase de Heráclito: "Entramos e não entramos duas ve
zes no mesmo rio." Vale o mesmo para o verso de Virgílio no 
segundo livro da Eneida (v. 354): Una salus victis nullam sperare 
salutem”,ls em que salus se toma em sentido moral e em senti
do físico. Da mesma forma, cabe um distinguo para se desfazer 
o célebre paradoxo de Chesterton: "O louco não é aquele que 
perdeu a razão. O louco é aquele que perdeu tudo, exceto a 
razão”, cm que razão se toma em dois sentidos: entendimen
to razoável das coisas e capacidade dedutiva.

A remoção de incompatibilidades é de suma importância 
especialmente no campo da argumentação retórica, caracte- *

,s A única salvação para os vencidos é não esperar nenhuma salvação.
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rizada pela incompatibilidade, no dizer de Perelman (1997, 
p. 78). Aliás, para o mesmo Perelman (1997, p. 386), na ar
gumentação não há contradições, mas incompatibilidades, o 
que reforça a importância de dissociação de idéias. Parece-nos 
que toda a reflexão de Perelman repousa na dissociação en
tre Lógica e Retórica. Enquanto a Lógica busca a identidade, 
a Retórica busca a compatibilidade. Parece oportuno lembrar, 
com Gilson (1922, p. 73), que Abelardo, no século XII, apra- 
zia-se em propor contradições aparentes para levantar discus
sões e concitar o desejo de solucioná-las. Trata-se do método 
do Sic et non, que Santo Tomás vai adotar ao opor autoridades 
pró e contra, desfazendo, porém, a oposição e dando a solução.

A dissociação das noções implica a noção de ambiguida
de, condição inerente à argumentação, pois sugere duas in
terpretações diferentes para um mesmo objeto. Para Oléron 
(1983, p. 8), a argumentação desenvolve-se no universo da 
ambiguidade, do equívoco, da incerteza, do desacordo.

2.2 Tipos de argumentos

Entre os argumentos com base na dissociação de idéias, 
podemos assinalar, entre outros, os seguintes:

Distinguo

O indivíduo tem por objetivo estabelecer diferenças para 
se chegar à clareza ou, como diz Robrieux (1993, p. 109), 
“c'est 1’argument qui refuse *qu’on mêle les torchons et les 
servietes"',16 equivalente ao “não confundir alhos com buga
lhos”. Ao distinguo podem associar-sc figuras, como a antítese, 
a preterição, o oxímoro que, para Perelman e Tytcca, na citação

16 É o argumento que impede que se misturem os panos de prato com 
as toalhas.
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de Reboul (1998, p. 125), é uma dissociação condensada, ou 
máximas como quod licet Jovi non licet bovi,17 * ou brocardos ju
rídicos como testis unus, testis nullus.1* Kantorowicz (1998, p. 
99) discorre sobre o brocardo jurídico Rex infra et supra le
gem,19 aparentemente contraditório.

Os carrascos militares procuram justificar-se quando le
vados aos tribunais com o argumento de que não são assassi
nos; cumprem ordens.

Dilema

Jolivet (1975, p. 67) assim o define: "argumento pelo 
qual se obriga o adversário a uma alternativa, cada uma de 
cujas partes conduz à mesma conclusão". Trata-se de esco
lher uma alternativa, o que conduz a uma dissociação ou a 
uma exclusão. Reboul (1993, p. 71) afirma que o dilema é um 
raciocínio que se assenta numa alternativa e, qualquer que 
seja o termo adotado, o resultado é o mesmo. Oléron (1983, 
p. 40) diz o mesmo com outras palavras: “Le dilemme est un 
raisonnement qui part aussi d’une disjonction, mais sa par- 
ticularité est d’aboutir pour chaque proposition à la même 
conséquence”.20 Perelman (1993, p. 91) considera o dilema 
constringente se se reduzir a uma só alternativa. Sim, porque, 
nesse caso, não há possibilidade de escolha.

Copiosamcnte usado ao longo dos tempos, ainda hoje a 
doutrina neoliberalista dele se serve quando diz ser impossí
vel conter a inflação e sustentar o emprego. Em outras pala
vras: ou o emprego ou a inflação.

17 O que é lícito a Júpiter não o é ao boi.
’* Uma testemunha. Testemunha nenhuma.

Debaixo e acima da lei.
20 O dilema 6 um raciocínio que parte também de uma disjunção, mas sua 
particularidade é de chegar para cada proposição à mesma consequência.
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Por exclusão (per exclusionem)

Considerando-se o seu caráter disjuntivo com a elimi
nação de alternativas para se fixar numa delas, o argumento 
per exclusionem é um argumento pela dissociação de idéias ou, 
pelo menos, com ela tem afinidades. Consiste tal argumento 
na proposta de hipóteses que se vão eliminando uma por uma 
ate a aceitação de uma delas.

Tal forma de argumento é corrente na área policial: o de
legado sensato, em caso de difícil solução, não despreza hi
pótese nenhuma. A medicina procede da mesma forma para 
diagnosticar uma doença. Na literatura, temos o conhecido 
exemplo do Pe. Vieira, cujo "Sermão de Santo Antônio” se 
abre com a apresentação de várias hipóteses acompanhadas 
da disjuntiva ou com o propósito de investigar a causa da cor
rupção na Terra.

3 Lógica ju ríd ica  (a rg u m e n to s )

Soa oportuno lembrar os 13 tipos de argumentos exami
nados pelo Prof. Tarello, segundo Perelman (2000, p. 14). No 
mesmo passo, o mesmo Perelman observa que argumentos 
uns que tais não pertencem à lógica formal. Alguns deles já 
foram objeto de consideração. Vamos citá-los e examiná-los.

3.1 Argumento a co n tra rio

A expressão completa é a contrario sensu, abreviada pela 
supressão do determinado e a manutenção do determinante, 
como foi explicado (p. 11). Embora típico do Direito e, mesmo, 
de origem jurídica, no parecer de Ferraz Jr. (2001, p. 333), o ar
gumento é retórico ou está na esfera da lógica não formal, pois 
que depende da interpretação de uma norma jurídica. A uma
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proposição dada, conclui-se pela proposição oposta, contrária. 
Parece estar relacionado com o argumento per analogiam.

Se um dispositivo legal dá direitos a filhos herdeiros, dis
posição uma que tal se estenderá a filhas por analogia. Caso 
contrário, usar-se-ia o argumento a contrario.

3.2 Argumento a  sim ili (p e r analog iam )

Como já nos foi dado ver (p. 75), a nota característica 
da analogia é a associação. Todo e qualquer tipo de analogia 
tem como marca específica a associação, o relacionamento, 
a semelhança.

O argumento a simili relaciona dois casos semelhan
tes que, partindo da mesma hipótese, terão as mesmas 
consequências. Lalande (1980, p. 52) assim o define: "Tout 
raisonncment concluant en vertu d'une ressemblance entre 
les objets sur lesqucls on raisonne.”21

O fato de este argumento se fundar numa semelhança mos
tra que ele não pertence à lógica formal, embora seja ele tam
bém de origem jurídica, consoante Ferraz Jr. (2001, p. 337).

Perelman (2000, p. 76) dá como exemplo o fato citado 
por Recaséns Siches: se alguém não pode entrar numa estação 
ferroviária com um cão, não poderá entrar igualmente com 
outro animal incômodo.

3.3 Argumento  a  fo rtio ri

Este tipo de argumento já mereceu nossa consideração 
(p. 68) e se estabeleceu, outrossim, que ele se fundamenta 
numa relação de hierarquia: uma constatada e outra admiti
da. Por essa razão, percebe-se que seu estatuto é retórico.

21 Todo raciocínio que conclui em razão de uma semelhança entre os ob
jetos sobre os quais se raciocina.
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Por se tratar de hierarquias, o que implica critérios de va
lor, a este argumento agregam-se dois outros: a maiori ad mi- 
nus e a minori ad maius.

No primeiro caso, passa-se de uma disposição mais ex
tensa para outra menos extensa. Daí o brocardo: "Quem pode 
o mais pode o menos". Quem tem o todo tem, com maior ra
zão, a parte. Aplica-se nas afirmações.

No segundo caso, dá-se o contrário: de uma disposição 
menos extensa, passa-se a outra mais extensa. Se o ferimento 
merece punição, com maior razão, a morte.

O artigo 129, caput do Código Penal, reza:
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena -  detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

O mesmo Código Penal no artigo 121 dispõe:
Matar alguém:
Pena -  reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Se não se admite a entrada de cachorro num parque, com 
maior força não se permite a do leão.

Dá para perceber que os argumentos a simili e a fortiori 
são da mesma família.

3.4 Argumento a  co m p le tud ine

O argumento a completudine (da completudc ou completudi
ne) consiste em atribuir aos comportamentos não regulamen
tados pela lei uma qualificação normativa particular.

Remonta ao século XIX a ideia de que o sistema jurídico 
é completo. Ora, sabido é que há lacunas na lei. Falta-lhe, à 
lei, completudine, falta-lhe o caráter do que é ou está completo. 
Cabe ao operador da lei preencher-lhe as lacunas com o argu
mento em questão.
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Para tanto os juizes de direito apelam para a analogia, 
para os usos e costumes, para os princípios gerais da lei, en
fim, para os tópoi. Assim, o artigo 4o da Lei de Introdução ao 
Código Civil (LICC) reza:

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Da mesma forma procede a Consolidação das Leis do Tra
balho, caput do artigo 8o:

As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na 
falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, confor
me o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e 
outros princípios e normas gerais de direito, principalmen
te do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e 
costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o in
teresse público.

Em se apelando para usos e costumes, isto é, para os tó
poi, pode-se perceber que o argumento a completudine tem es
tatuto retórico e, dessarte, foge à lógica formal.

3.5 Argumento a co h e re n tia

Para Lalande (1980, p. 146), coerência é ‘Tabsence de 
contradiction et de disparate entre les partics d'un argument, 
d’une doctrine, d’un ouvrage."22

O contrário de coerência pode se achar não no dispositi
vo legal, mas na interpretação do aplicador do direito. O ar
gumento a coherentia assenta-se no bom senso, na sensatez do 
juiz em verificar entre duas disposições a que provoca ou po
dería provocar antinomia e eliminá-la.

“  Ausência de contradição c de disparate entre as partes de um argumen
to, de uma doutrina, de uma obra.
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Argumento um que tal tem sabor de lógica formal, mas 
não o é, pois se assenta no bom senso do juiz, o que o leva 
para o campo retórico.

3.6 Argumento psicológico

De acordo com Perelman (2000, p. 79), o argumento psi
cológico "consiste na investigação da vontade do legislador 
concreto, recorrendo ao exame dos trabalhos preparatórios."

A finalidade do argumento é precisar a razão da lei com a 
reconstrução da intenção do legislador, ao considerar o pro
blema concreto a resolver.

3.7 Argumento  h is tó rico

O argumento reflete o espírito conservador do direito, 
infenso às alterações a que se procede no seio da sociedade. 
Caso não haja modificação expressa de um dispositivo le
gal qualquer, este continuará em vigor, a despeito de, na 
prática, ninguém mais o aceitar e, por via de consequência, 
não o acatar.

3.8 Argumento apagógico

O citado argumento também é conhecido como reduetio ad 
absurdum, ou ainda per absurdum, ou simplesmente ab absurdo.

Para Lalande (1980, p. 12), reduetio ad absurdum consiste 
em um “raisonncmcnt qui conduit à rejeter une assertion cn 
faisant voir qu’elle aboutirait à une conséquence connue pour 
fausse, ou contraire à 1'hypothèsc elle-mcme."23

u  Raciocínio que leva à rejeição de uma asserção, mostrando que ela con
duziría a uma consequência tida como falsa, ou contrária à própria hipótese.



Estratégias Argumcntativas 8 5

Em outras palavras, pelo argumento ab absurdo, parte-se 
de uma verdade e chega-se a uma falsidade. Tal seria o caso de 
quem, por exemplo, interpreta a letra da lei de tal forma que leva 
a consequências iníquas, deturpando o sentido da lei.

O estatuto deste argumento é retórico, pois se joga com 
crenças, valores e opiniões.

3.9 Argumento te leo lóg ico

Trata-se do argumento que se relaciona com o "espírito" 
e a “finalidade" da lei, consoante Perelman (2000, p. 80).

Já os romanos diziam que, em tudo, há de se ver a finali
dade (ín omnibus respice finem). Do mesmo modo, o intérprete 
da lei deve levar sempre em conta a finalidade e o espírito da 
lei. Bom é lembrar que a finalidade dela é social, é atender 
aos fins sociais. Isto é a razão única da lei que não pode ser 
esquecida na sua aplicação; caso contrário, ela perde sua ratio 
essendi, sua razão de ser.

Pode-se concluir, então, que o argumento teleológico é de 
índole retórica, uma vez que a finalidade e o espírito da lei 
tem caráter pragmático, com base em fatos concretos, como 
se pode auferir do artigo 5o da LICC.

3.10 Argumento econôm ico

O termo econômico é cognato de economia, a arte de dirigir 
bem uma casa, cm função de um fim proposto. O argumento, 
em questão, tem por escopo evitar redundâncias na interpre
tação que se limita a repetir um texto legal anterior.

3.11 Argumento  ab  exem plo  (exemplar)

O argumento ab exemplo, já contemplado na retórica aris- 
totélica, enquadra-se, na Nova Retórica, entre os argumentos
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quase lógicos, como nos foi dado ver (p. 74). Sua origem é, por
tanto, retórica c vincula-se ao argumento analógico e ao argu
mento ab auctoritate.

Fundamentalmente, o argumento ab exemplo consiste em 
se socorrer de decisões anteriores, geralmente admitidas, de 
doutrinas, para interpretar a lei. Tal procedimento transparece 
no brocardo jurídico: Ubi eadem ratio, ibi eadem júris dispositio.2*

3.12 Argumento s is tem ático

O termo sistemático lembra sistema do qual é cognato. Sis
tema, no ensino de Lalande (1980, p. 1096), é “un ensemb- 
le d'éléments matériels ou non, qui dépendent les uns des 
autres de manière à former un tout organisé.”25

Todo sistema supõe, então, que as partes formem um todo 
organizado, pois sabemos, pela Filosofia, que a parte sem o todo 
não é parte, c, por sua vez, o todo sem a parte não é todo.

Concedido que o Direito constitui um sistema ordenado 
de diversas normas, entendemos que o argumento, em tela, 
busca a interpretação do texto dentro de seu contexto. Aqui, 
como sempre, o texto só tem sentido com o contexto.

3.13 Argumento n a tu ra lis ta

Perelman (2000, p. 80) refere-se ao argumento naturalista 
assim: “O argumento naturalista ou da natureza das coisas, ou 
da hipótese do legislador impotente. Este argumento conclui 
do fato que, em dada situação, um texto da lei é inaplicável, 
porque a natureza das coisas se opõe a isso."

Isso transparece, v. g., no artigo 150 do Código Penal:

14 Onde há a mesma razão, aí há o mesmo dispositivo legal.
15 Conjunto de elementos materiais ou não, que dependem uns dos ou
tros de maneira a formar um todo organizado.
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Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou con
tra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa 
alheia, ou por motivo justificável, em suas dependências.

Por força do argumento naturalista, quem viola o artigo aci
ma do Código Penal, em caso de necessidade, está excluído da 
ilicitude penal. Vale o mesmo para quem furta um pão, por mo
tivo de fome, consoante o brocardo necessitas non caret lege.26

Está patente que o argumento é de caráter retórico.

4 F alácias d a  a rg u m e n ta ç ã o

Expostas as estratégias argumentativas e elencados os ar
gumentos, soa de bom alvitre discorrer, ainda que breve, so
bre as falácias da argumentação.

O termo falácia remonta ao latim fallacia, corradical do ver
bo fallere (enganar). O termo significa, pois, etimologicamente, 
engano. Consoante Ernout c Meillct (1951, p. 380), o verbo 
fallere tem dois sentidos: "tromper" (enganar) e “échapper à" 
(livrar-se de); estes dois sentidos remontavam a um sentido 
único de “cacher, être cachê" (esconder, estar escondido).

Para Lalandc (1980, p. 339), falácia é sinônimo de sofis- 
ma: argumento que, de premissas verdadeiras, ou tidas como 
tais, chega a uma conclusão inaceitável. O termo sofisma pro
vém de sofista que, vale repetir, não tinha sentido pejorativo, 
em sua origem, no parecer de Maritain (1966, p. 45).

A falácia pode atentar contra os princípios ou a estrutu
ra do silogismo (falácia formal) ou não (falácia não formal 
ou material).

Jolivet (1996, p. 49) cita três exemplos que ferem a regra 
silogística dos três termos, o que configura a falácia formal:

26 A necessidade não carece de lei.
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a) O cão ladra.
Ora, o cão é uma constelação.
Logo, uma constelação ladra.

Trata-se de uma falácia semântica: o termo cão se toma 
em dois sentidos: um na premissa maior e outro na premissa 
menor, o que leva a quatro termos.

b) Alguns homens são santos.
Ora, os criminosos são homens.
Logo, os criminosos são santos.

O termo médio (homens) é particular nas duas premis
sas, o que leva a quatro termos.

c) Os etíopes são negros.

Ora, todo etíope é homem.
Logo, todo homem é negro.

Mais uma vez peca-se contra a estrutura do silogismo: 
há quatro termos, uma vez que homem é particular na menor 
e universal na conclusão. Assim, a conclusão torna-se maior 
que a premissa.

Costuma-se apontar como exemplos de falácia não for
mal ou material os casos abaixo:

Ignorância do assunto (ignoratio elenchi)

A expressão latina provém da filosofia escolástica. Con
siste em se discutir o que está fora da discussão ou o que não 
está em pauta: discute-se A quando o assunto é B. Políticos 
há que usam e abusam desta falácia. Chama-se também argu
mento ad ignorantiam.
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Falsa analogia

Consiste em equívoco de semelhança por se tomar uma 
coisa por outra, cm virtude de semelhança acidental e não to
tal entre uma e outra. Trata-se, assim, de uma falácia semânti
ca. Dessarte, não se pode concluir que Marte é habitado porque 
a Terra o é, embora ambos sejam planetas. Pode-se dizer que se 
trata de um caso de ambiguidade.

Petição de princípio

Consiste em se dar como provado o que deve ser prova
do -  id quod ab initio ad demonstrandum propositum est.27 Othon 
Garcia (1975, p. 292) afirma: "E argumento de quem... 
não tem argumentos, pois apresenta como coisa demonstra
da o que lhe cabe demonstrar”. Vê-se que é uma falácia de 
raciocínio circulatório, como mostra o exemplo: o réu sui- 
cidou-se porque se enforcou. Trata-se, pois, de uma falta de 
razões, de argumentos.

Coelho (1997, p. 114) considera como falácias não for
mais alguns argumentos, como o argumento terrorista, isto é, 
fundamentado no medo de alguma consequência ruim, o que 
o vincula ao argumento pragmático, já estudado. Cita, ade
mais, o argumento ad hominem (confundido com o argumento 
ad personam, que, como vimos, busca denegrir o éthos de uma 
pessoa). Argumentos uns que tais procuram desviar a aten
ção do auditório e, assim, enganá-lo. Daí ser uma falácia.

2 / O que de início é posto para ser demonstrado.



Argumentação 
Objetiva e Subjetiva

Uma sociedade puram ente racional seria provavelmente um a u to 
pia fa ta l para a humanidade.

Philippe Breton (2003, p. 57) 1

1 A rg u m e n ta ç ã o  o b je tiv a

Consoante Declercq (1992, p. 58), as provas objetivas, tam
bém denominadas técnicas ou ainda intrínsecas, porque internas 
à Retórica, têm por escopo estruturar um raciocínio de ordem 
racional para persuadir um auditório, por meio de silogismos 
e exemplos. Dessa maneira, ligam-se à capacidade interna de 
persuasão da linguagem, por sua dimensão objetiva. Materiali
zação do ato argumentativo, explicitam uma aproximação com 
a operação lógica ou quase lógica. Assim, as provas objetivas 
estão afinadas com o lógos ou com o percurso argumentativo 
do discurso, estabelecendo um conjunto de parâmetros, com 
o fim de extrair o argumento adequado a uma determinada si
tuação. Esta afinidade com a lógica mostra não haver divórcio 
entre Retórica e Lógica, embora cada qual atue no seu próprio
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campo de atividade e persiga finalidade específica, ainda que 
haja dissociação entre o lógico e o retórico, eles, no dizer de 
Brandão (2001, p. 60), "não caminharam, entretanto, de forma 
estanque ao longo da história. Houve sempre interferências de 
um no outro, embora os estudos privilegiassem o lógico." Os 
argumentos objetivos são aqueles, entre outros, por nós cita
dos e comentados (Capítulo 2 -  Estratégias argumentativas).

A ancoragem da Retórica nos argumentos objetivos dá a 
entender que ela não é empeiria, ou seja, adulação, ou mera e 
fascinante magia, ou ainda pura sugestão. Não é nem mesmo 
um mero capítulo da psicologia ou sociologia. Importante é es
tabelecer que lógica não é sinônimo de lógica formal; ao lado 
da lógica formal, há a lógica informal. Assim como há uma Re
tórica natural, há, podemos dizer, uma lógica natural que, tal
vez, pudéssemos chamar também de lógica material, concreta.

2 A rg u m e n ta ç ã o  su b je tiv a

Enquanto o argumento objetivo contém um componen
te demonstrativo, mais relacionado que está com o lógos (ra- 
zão/discurso), que em Aristóteles envolve também a paixão, 
o argumento subjetivo inclina-se para o éthos (caráter) e para 
o páthos (paixão) e caracteriza-se por conter um componente 
psicológico e ser de ordem afetiva. Dado que a argumentação 
visa a conquistar ou a reforçar a adesão do auditório às te
ses apresentadas; aceito, outrossim, que o processo persua- 
sivo se faz por meio do orador e auditório, não se pode negar 
à argumentação um componente de ordem psicossocial. Por 
essa razão é que Aristóteles discorre profundamente sobre as 
paixões. Estas determinam, em grande parte, a influência re
cíproca entre orador e auditório. A dialética, lembra Vignaux 
(1976, p. 11), determina-se menos pela estrutura lógica do 
que pelo relacionamento humano que implica.
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Costuma-se falar em dois tipos de fontes de provas de or
dem subjetiva: o éthos c o páthos.

2.1 Éthos

Aristóteles estabelece as três fontes de provas para lograr 
a persuasão: o lógos (razão, discurso), o éthos (caráter) e o pá
thos (paixão). Estabelece, outrossim, os componentes básicos 
do orador/falante ou as características do orador: a phrónesis 
(o parecer ponderado), a areté (o parecer sincero) e a eúnoia 
(imagem agradável, a boa aparência). A este conjunto de atri
butos dá-se o nome de éthos. Com eles, o orador/falante dei
xa transparecer ao destinatário uma imagem de credibilidade, 
mesmo que não seja verdadeira: o discurso persuasório fun
da-se não no ser verdadeiro, mas no parecer verdadeiro.

O éthos (argumento ético), o caráter do orador, não é, 
pois, o que ele é de fato, mas a impressão, a imagem que ele 
provoca no auditório, pelo discurso pronunciado, com a fina
lidade de criar credibilidade pelo placere.

O éthos visa à construção, no próprio ato enunciativo, de 
uma imagem discursiva do orador/falante sobre o ouvinte 
ou sobre o auditório. O éthos deve projetar uma imagem eu
fórica sobre qualquer tipo de auditório. Esta imagem eufórica 
pode ser particular ou coletiva, como aquela que o Pe. Vieira 
projeta no Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra 
as de Holanda, no dizer de Salvador Mosca (2002, p. 17): “É 
o que faz, por exemplo, com grande mestria, o Pc. Vieira em 
seu Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Ho
landa, em que a projeção de um éthos coletivo se dava pela evo
cação da memória de um passado grandioso dos portugueses 
e seu contraste com a situação do momento em que proferia 
o seu discurso, encontrando-se o povo português em estado 
penoso sob o domínio espanhol". Outro exemplo de éthos co
letivo, podemos encontrá-lo em Castro Alves (1947, p. 25):
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E foram grandes teus heróis, ó pátria,
-  Mulher fecunda que não cria escravos -  
Que ao trom da guerra soluçaste aos filhos:
‘Parti -  soldados, mas voltai-me -  bravos!’
E qual Moema, desgrenhada, altiva,
Eis tua prole, que se arroja então,
De um mar de glórias apartando as vagas,
Do vasto pampa no funéreo chão.

Como lembra Maingueneau (1989, p. 45), "esses efeitos 
são impostos, não pelo sujeito, mas pela formação discursi
va. Dito de outra forma, eles se impõem àquele que, no seu 
interior, ocupa um lugar de enunciação, fazendo parte inte
grante da formação discursiva, ao mesmo título que as outras 
dimensões da discursividade. O que é dito e o tom com que é 
dito são igualmente importantes e inseparáveis". A constru
ção da imagem positiva ou negativa faz-se pela maneira de 
exprimir, pelo exercício da palavra. O orador/falante revela o 
que ele 6 pelo que diz. Na mesma linha segue Dcclerq (1992, 
p. 48), quando diz: "Dans la preuve éthique, tout fait signe, 
est symptômc d’une pcrsonnalité que Pauditoirc attribue à 
1'orateur au fur et à mesure de 1'avancée du discours".1 O 
conceito de éthos está associado, de modo especial, ao de face 
e ao do eu; ao seu caráter e corporalidade, à sua maneira de 
habitar determinado espaço, sempre com o objetivo de levar 
o auditório a incorporar o seu éthos que se mostra no rosto, 
no corpo, na gestualidade e que emerge da roupa, da compo
sição harmônica das peças dos vestuários. A importância da 
argumentação subjetiva é tal que Pascal, citado por Declerq, 
em nota de rodapé (1992, p. 130), assim se exprime: “Un pré-

1 Na prova ética, tudo tem um significado, é sintoma de uma personalida
de que o auditório atribui ao orador na medida do avanço do discurso.
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dicateur persuade plus par sa mine et par son allure que par 
les grandes vérités qu’il annonce."2

O argumento ético não poderia faltar nas peças religiosas 
de Gil Vicente.

Ao longo do Auto da alma, o Diabo se revela hábil ar- 
gumentador, portador de excelente desenvoltura retórica, 
cumprindo os requisitos básicos do bom orador/falante. As
sim, faz-se presente nele a phrónesis, tanto na arquitetura da 
argumentação, quanto no modo de expô-la. A proposta do 
Diabo, na tentativa de persuasão da Alma, assinala-se pelo 
comedimento, pelo equilíbrio. Propõe o meio-termo, a me
dida justa, a aurea mediocritas, no sentido que lhe atribuía 
mestre Horácio.

Aflora na proposta do Diabo a conciliação, o concerto entre 
o gozo dos bens materiais e o bem eterno, entre o contingen
te c o transcendente, ao passo que a recusa pura c simples 
dos bens terrenais (proposta do Anjo) representa uma for
ma de radicalidade c desequilíbrio. Afinal, os bens materiais 
são uma dádiva divina e importa usá-los com sabedoria, isto 
é, não como fim, mas como meio. Mesmo porque não há 
fim sem meios. A própria Igreja serve-se dos bens materiais 
para a consecução de sua proposta espiritual. Esta é a única 
resposta à pergunta retórica que o Diabo propõe nos versos 
295 a 298:

O ouro pera que é? 
e as pedras preciosas 
e brocados? 
e as sedas pera que?

A pertinência da fala do Diabo assenta-se no fato de ela 
refletir a opinião comum (a dóxa aristotélica), aceita por to- 1

1 Um pregador persuade mais por seu rosto e por seu porte que pelas 
grandes verdades que anuncia.
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dos, ou pela maioria, enfim, pelo consenso, que é uma forma 
de saber partilhado. As idéias admitidas pelo consenso são o 
ponto de partida da argumentação. Também, na área jurídica, 
as regras gerais, como suum cuique tribuere, neminem laedere,J 
são garantidas por assentimento unânime, consoante a lição 
de Perelman (1996, p. 289). Consenso geral é, por exemplo, 
que os bens materiais existem para uso c deleite do ser huma
no. Ora, óbvio parece que tais bens devem ser usufruídos en
quanto podemos gozá-los e na época oportuna. Todos cremos 
que a vida é longa e tempo há e suficiente para nos recompor
mos de possíveis excessos.

Para o Diabo, os valores concentram-se no hedônico (agra
dável -  desagradável) e no pragmático (útil -  inútil), enquanto 
o Anjo os concentra na verdade (verdadeiro -  falso) e na ética 
(bem -  mal). Enquanto o Anjo se utiliza de argumentos abs
tratos, espirituais, menos agradáveis, o Diabo lança mão de 
argumentos concretos, materiais, palpáveis, direcionados, de 
imediato, à sensibilidade e, por isso, mais agradáveis. Talvez 
seja esta uma das razões por que o éthos do Diabo apareça me
lhor, e de sua imagem desprenda um halo de maior simpatia, 
com que, numa primeira etapa, ele chega a persuadir a Alma 
no ágon que Anjo e Diabo travam, para obter a adesão da Alma 
pelos mecanismos da persuasão. Interessados no mesmo ob- 
jeto-valor, modalizam seus discursos dentro de uma mesma 
linha. As tarefas de ambos são convergentes; divergentes são 
os objetivos e os programas.

A ponderação do discurso do Diabo transparece, por ou
tro lado, no seu modo de exprimir-sc, no como (quomodo dicere) 
o falante se revela. A fides (pístis) provém não só do que se diz, 
mas também do como se diz. Podemos perceber que o Diabo 
conhece todos os recursos da Retórica. Observamos que, ao 
longo da peça, o Diabo fala sempre com "fremosura de pala
vras", com graça vivíssima de palavras e, muito provavelmen
te, de ademanes. Segundo parlamentares, o atual Presidente

J Atribuir a cada um o seu -  Não prejudicar a ninguém.
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da República está "cantando doce como o uirapuru", no senti
do de atrair aliados e ganhar sustentação parlamentar, diz-nos 
a Folha de S. Paulo (3-2-2003, p. A4). Sousa da Silveira (1953, 
p. 170-171) comenta os versos abaixo, do Auto da alma, da 
seguinte forma: "Note-se a maneira melíflua com que fala o 
Diabo, aparentando só querer, como bom amigo, o bem da 
pessoa a quem se dirige."

Tam depressa, ó delicada 
alva pomba, pera onde is?
Quem vos engana 
e vos leva tam cansada 
por estrada, 
que somente não sentis 
se sois humana? (v. 141-147)

Pestana (1951, p. 150) considera o Diabo "espevitado e 
ladino, vivo, como um coral, perspicaz, como um perdigueiro 
caçador, astuto, que nem raposo velho e sabido.”

O falar do Diabo, nesta oportunidade, sobre ser delicado, 
é respeitoso, ao usar sempre o tratamento na segunda pessoa 
do plural, o que não acontece no Auto da barca do inferno.

Poderiamos atribuir ao Diabo o "etos de mel" que Main- 
gueneau (1995, p. 142) atribui a São Francisco de Sales. O 
Diabo está consciente de que a suavidade é o que melhor con
vém ao seu propósito: transformar as palavras em encanta
mentos e persuadir a Alma, o que ele consegue (como disse
mos) na primeira etapa da luta (ágon). Não há dúvidas de que 
o Diabo projeta uma imagem eufórica, agradável. O doce falar 
do Diabo remete-nos, por certo, às ternas e maliciosas pala
vras com que Calipso busca encantar a Ulisses, para retê-lo 
e faze-lo esquecer Itaca. Com o lógos (palavra), o Diabo arma 
astúcias em que busca enredar a Alma. Da mesma forma, o 
Diabo quer reter a Alma em sua caminhada e fazê-la esque
cer-se da verdadeira pátria.
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A areté (sinceridade) faz-se presente no discurso do Dia
bo. Tanto assim é que, para garantir a credibilidade de suas 
palavras, para conferir-lhe foros de verdade, o Diabo socorre- 
se da Sagrada Escritura, ao associar a Alma a uma pomba, com 
a metáfora do Cântico dos Cânticos “Amiga minha, pomba mi
nha, formosa minha":

Tão depressa, ó delicada
alva pomba, pera onde is? (v. 141-142)

Em resumo, o Diabo sabe muito bem jogar com a sedu
ção intercorporal.

Em todo e qualquer discurso, não se pode negar que o 
conceito do éthos é um fator interveniente na busca da adesão 
do auditório a uma opinião e, assim, gerador de persuasão. A 
fides que o orador deve suscitar no auditório não se limita ao 
discurso, mas estende-se também à pessoa do orador/falante, 
à máscara de que ele se reveste, à sua persona.

2.2 Páthos

O segundo argumento subjetivo é o páthos (argumento 
patético ou patêmico), que se funda numa dóxa emocional, 
com a pretensão de suscitar a comoção (movere). Enquanto o 
éthos constitui um conjunto de parâmetros relacionados com 
o orador/falante, o páthos é um conjunto de parâmetros rela
cionados ao auditório com o intuito de despertar os diversos 
tipos de paixão neste mesmo auditório e, dessarte, joga no 
campo do sensorial, do imaginário e do desejo, dentro do re
pertório emocional do indivíduo que, segundo Mauro (1997, 
p. 81), "determina, cm última instância, a aceitabilidade ou 
não dos valores expressos pelas premissas".

Em todo e qualquer discurso de modulação retórica, há 
envolvimento de seres humanos (orador/falante e auditório).



9 8  Argumentação c Discurso Jurídico ♦ Henrique»

Daí a necessidade de mobilização das emoções, uma vez que 
o ser humano não é constituído apenas de razão, mas é do
tado, também, de uma parte não racional. Dessartc, todo ser 
humano é permeável ao apelo das emoções, a cuja influência 
ninguém escapa, nem mesmo o juiz no tribunal do crime. Ao 
proferir uma sentença, queira ou não, o juiz sofrerá influên
cias, muitas c fortes, do meio social c de fatores emocionais. 
Por certo, não é saudável que um juiz se torne desumano e se 
esqueça, como diz Nalini, citado por Almeida Prado (2003, 
p. 22), da matéria-prima das demandas: a dor e o sofrimento. 
Infelizmente, no Brasil, ainda se pensa mais no crime que no 
criminoso, como em certa fase da Idade Média se considerava 
mais o pecado que o pecador.

No texto abaixo, de Beto Sem Braço e Serginho Meriti, 
estampados na Folha de S. Paulo (Ilustrada, 7-3-2000), encon
tramos o apelo patético:

Meu Bom Juiz
Ah! meu bom juiz, meu bom juiz ] não bata este martelo e nem 
dê a sentença \ Antes de ouvir o que meu samba diz | Pois este 
homem não é tão ruim quanto o senhor pensa \

Vou provar que lá no morro ele é rei \ Coroado pela gente \ 
Mergulhei na fantasia e sonhei | Com um reinado diferente \

Mas não se pode na vida, eu sei | Ser um líder permanente \ Meu 
bom doutor, o morro épobre e a pobreza]Não é vista com 
franqueza \ Nos olhos desse pessoal intelectual |
Mas quando alguém se inclina com vontade]Em prol da
Comunidade, jamais será marginal |; Buscando um jeito de 
ajudar o
Pobre\Quem quiser cobrar que cobre]Pra mim isso é muito 
legal |
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Eu vi o Morro do Juramento \ Triste, chorando de dor \ Se o 
senhor
Presenciasse]Chorava também, doutor |.

No Ad Herennium (1932, p. 236), vamos encontrar um 
exemplo de argumento patético, com a tradução de Faria 
(2000, p. 160): "Juizes, se quanto a este homem o vosso pa
recer for severo, com uma só sentença arruinareis muitos ou
tros: seu idoso pai, cuja esperança da velhice depositava-a 
toda na juventude do filho, não terá mais razão para querer 
viver; seus filhos pequenos, privados do auxílio paterno, se
rão vítimas do escárnio e do desprezo dos inimigos do pai, 
toda sua casa ruirá diante dessa imerecida desgraça. Mas os 
inimigos, em posse da palma ensanguentada pela mais cruel 
vitória, exultarão da desventura dos familiares e mostrar-se-ão 
soberbos em atos e palavras.”

Joga-se, no texto, com o tópos de amplificação: ultrapassa 
a pessoa do réu e atinge os descendentes.

Com este mesmo argumento de ordem patética é que o 
poeta Gregório de Matos, estando para morrer, compõe o so
neto a Jesus Cristo crucificado, supremo juiz de todos:

Meu Deus, que estais pendente de um madeiro,
Em cuja lei protesto de viver,
Animoso, constante, firme e distinto:
Neste lance, por ser o derradeiro,
Pois vejo a minha vida anoitecer,
E meu Jesus, a hora de se ver 
A brandura de um pai, manso cordeiro.

Mui grande é o vosso amor e o meu delito;
Porém pode ter fim todo o pecar,
E não o vosso amor, que é infinito.
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Esta razão me obriga a confiar,
Que, por mais que pequei, neste conflito 
Espero em vosso amor de me salvar.

Solicitamos vênia para recorrer, mais uma vez, aos autos 
religiosos de Gil Vicente, todos eles carregados de argumen
tação patêmica. No Auto da barca da glória, de modo especial, 
as personagens todas, com exceção do Diabo, agem na esfe
ra do páthos. A argumentação patêmica ocupa, praticamente, 
todo o espaço deste auto, em que os lamentos e as súplicas 
dos condenados continuam ressoando pelos tempos afora 
até que se complete a consumação do universo, com a Paru- 
sia de Cristo.

Como diz Meyer (1991, p. 32), éthos e páthos são o ho
mem no discurso: o éthos está para o orador, assim como o pá
thos está para o auditório, mas no discurso eles se misturam. 
Realidades distintas, homem e discurso se implicam porque 
o discurso retórico se constrói em relação ao homem, sem o 
qual não existe retórica.

Mesmo nos argumentos objetivos, éthos e páthos se fa
zem presentes. Tal é o caso, por exemplo, do argumento ad 
hominem (éthos) e do argumento ad consequentiam (páthos). Do 
mesmo modo, o modelo relaciona-se mais ao éthos, enquanto 
a ilustração se liga mais ao páthos.

Perelman, como aliás Aristóteles, dedica toda a sua aten
ção ao lógos em detrimento da emoção, o que é, para Meyer 
(2004, p. 11), um dos pontos fracos da retórica perelmaniana. 
Para Meyer, a emoção é o parâmetro essencial da Retórica.

Bem verdade é que a argumentação subjetiva, embora se 
faça presente em qualquer tipo de discurso, manifesta-se de 
forma acentuada na linguagem da propaganda ou da publici
dade. Apenas um exemplo:

Guarujá !!! 88!
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Jovem jornalista vende seu apartamento, ninho comprado com 
muito amor e carinho. Veja só: pertinho do mar, com dois dormitó
rios, 2 banheiros, sala com terraço. Mobiliadoü Prédio novinho! Com 
dor no coração vende por... a vista. TRATAR à Av. D. Pedro I, 70 ou 
pelo telefone 22.5927.

O texto é de caráter publicitário (alguns diferenciam a pu
blicidade da propaganda) por carregar apenas um apelo comer
cial e por agir na área do desejo e conter um tônus mais sedu
tor, o que o aproxima da argumentação subjetiva.

O texto desenvolve-se no plano apelativo (conativo), cujo 
objetivo é despertar em alguém o desejo de comprar o imóvel. 
Para seduzir o leitor, usa-se uma linguagem afetiva (ninho, 
amor, carinho, dor no coração), embora a linguagem referen
cial (denotativa) também se manifeste (perto do mar, dois 
dormitórios, boa cozinha etc.).



4
Função Argumentativa 
das Figuras

C ’est Ia figure  qui m ontre le m ieux le poin t, propre à la rhétorique, 
entre le style et l’argum entation.

1 C o n ce itu ação

Uma das partes da Retórica chama-se, como vimos (p. 17), 
elocutio, cuja finalidade é buscar o aprimoramento da forma com 
que se reveste o conteúdo (res), ou seja, ornamentar a matéria 
descoberta na inventio e posta em ordem pela dispositio, para que 
ela agrade ao auditório e seja acolhido, a quem se destina, o dis
curso retórico. Esta é a finalidade das figuras na arquitetura do 
discurso: concorrer para a aceitação do mesmo com sua capa
cidade de agradar (delectare), ao oferecer um prazer a mais c de 
provocar comoção (movere), com a intervenção de registros afe
tivos. As figuras são, dessarte, instrumentos de persuasão.

1 A figura é a que melhor revela o nexo, próprio da retórica, entre o estilo 
e a argumentação.

Olivier Reboul (1984, p. 35)1
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Consoante Robrieux (1993, p. 42), as figuras têm força 
argumentativa pela simples e boa razão de serem parte in
tegrante do discurso, uma vez que fundo e forma não se se
param. Na mesma linha, Fumaroli, no prefácio à sua obra, 
L'âge de Véloquence (1980, p. VIII), estabelece um laço orgâni
co entre as figuras e a força da argumentação. Nunca é de
mais repetir que as figuras desempenham papel importante, 
como fator, instrumento de persuasão, bem destacado por 
Guimarães (2001, p. 150). Assim, não se pode perder de 
vista a força argumentativa das figuras que, no mínimo, é 
facilitar a aceitação do argumento e conseguir a adesão do 
auditório, razão pela qual Perclman, embora consagre mais 
atenção à inventio e à dispositio, delas não prescinde. Estudar 
as figuras, apenas no plano da elocutio (léxis), é uma emprei
tada, no mínimo, incompleta. Fala-se no valor impressivo (o 
que elas provocam) e no valor expressivo das figuras. São os 
dois polos do ato de comunicação: o destinador e o destina
tário envolvidos na trama persuasória.

Não é à toa que a publicidade usa e abusa das figuras, côns- 
cia da força argumentativa nelas presente. Para Reboul (1984, 
p. 36), a publicidade é a prova viva de que a figura não tem ape
nas sabor estético, mas pode conter uma função persuasiva, e 
de que estética e persuasão estão ligadas por laços indissolú
veis. Entretanto, muitos autores, ofuscados pelo brilho da or
namentação, esqueceram-se da finalidade das figuras e elege- 
ram-nas como fim, conferindo-lhes o estatuto de res e, assim, 
restringiram-lhes o sentido e limitaram-lhes o alcance.

Dumarsais (Du Marsais, como querem alguns), citado 
por Cohen (1975, p. 28), define as figuras como “maneiras de 
falar, distanciadas daquelas que são naturais e comuns; como 
certos rodeios e modos de expressão, que se distanciam da 
forma comum e simples de falar". Tringali (1988, p. 122) con
sidera a figura como “um desvio de uma norma, de um modo 
normal e comum de dizer”. E acrescenta logo em seguida (p. 
123): "Tem razão provavelmente quem diz que a figura é um
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desvio do contexto, figura é o que foge de determinado con
texto, numa determinada época...”

Klinkenberg coloca a figura no seio da Pragmática porque 
nasce de um contexto que elimina os recortes não adequados. 
A palavra-chave na definição de figura parece-nos a palavra 
desvio (écart), distanciamento, afastamento que supõe uma nor
ma da qual se separa. A presença do “desvio" é indispensável 
para que se possa falar em figura. Considerando-se toda lin
guagem como subjetiva, polissêmica, com interpretações do 
falante, podemos dizer que em nenhum texto há grau zero de 
retórica.

Quanto à classificação das figuras, considera-se superada 
a que fala cm figuras de palavras, de sentido, de construção c 
de pensamento, embora usada por Reboul. O Grupo de Liège 
apresenta na Retórica geral uma classificação mais ampla com 
o nome de metáboles, em quatro classes que transcrevemos 
de Salvador Mosca (2001, p. 36):

Metaplasmos
figuras formais, que agem sobre o as
pecto sonoro, ou gráfico, das palavras 
e unidades menores

Meta taxes figuras de sintaxe
Metassememas figuras de natureza semântica

Metalogismos figuras aproximadas às conhecidas 
como figuras de pensamento

Comentaremos, porém, a classificação de Ferelman e 
Tyteca: figuras de escolha, figuras de presença c figuras de comu
nhão, termos que, segundo os autores acima (1996, p. 195), 
“não designam gêneros dos quais certas figuras tradicionais 
seriam as espécies. Significam somente que o efeito, ou um 
dos efeitos, de cenas figuras é, na apresentação dos dados, 
impor ou sugerir uma escolha, aumentar a presença ou realizar a co
munhão com o auditório" (grifos nossos).
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2 T ip o s  d e  fig u ras

2 .1 Figuras de escolha

As figuras de escolha assim se chamam porque estão su
jeitas à interpretação do auditório; este é que vai tomá-las 
como figuras argumentativas, ou como figuras de estilo, con
soante o efeito produzido no auditório. Vamos citar as figuras 
de escolha apresentadas por Perelman e Tyteca:

Antonomásia

Também é função da antonomásia chamar a atenção para 
uma característica de uma pessoa, seja usando o nome pró
prio, pelo comum, seja o nome comum, pelo próprio. O ape
lo a uma característica é que a vincula às figuras de escolha e 
que lhe pode dar feição argumentativa. Este apelo a uma ca
racterística explica a substituição do termo fundamental por 
apelidos, alcunhas, cognomes e lhes dá força argumentativa, 
o que explica a inserção, no nome próprio, de apelidos, como 
fazem determinados políticos, caso do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva. Pelo mesmo motivo, a linguagem carcerá
ria substitui o nome de criminosos por apelidos: Zé Picadi- 
nho, Cara-de-Cavalo, Coice-de-Mula etc. Os apelidos incorporam 
aos nomes próprios, cm geral vazios de significação, marcas 
pessoais, traços marcantes do indivíduo, o que lhes confere 
identificação mais significativa. Dá-se o mesmo na literatura, 
quando se chama Machado de Assis de o Bruxo do Cosme Velho; 
Ulisses -  o Sábio grego; Eneas -  o Troiano.

Definição oratória

Com esta expressão, Perelman exclui a definição etimoló- 
gica e a definição que Jolivet (1966, p. 36) chama de real, na 
esteira da filosofia escolástica. A definição oratória é definição,
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por comportar a presença do verbo definitório, por excelên
cia, o verbo ser, elemento principal da estrutura da definição, 
estabelecendo a ponte entre o definiens e o definiendum. A defi
nição oratória aproximar-se-ia da definição descritiva que opera 
por meio de características.

Examinemos um exemplo extraído do A u to  da  a lm a  (v .  43 
a 63); fala do Anjo à Alma:

Alma humana, formada 
de nenhüa cousa feita, 
mui preciosa, 
de corrupção separada, 
e esmaltada 
naquela frágoa perfeita 

gloriosa,
planta neste vale posta 

pera dar celestes flores 
olorosas,
e  p e ra  serdes tresposta

em a alta costa,
onde se criam primores
m a is  q u e  rosas;

planta sois e caminheira,
que ainda que estais, vos is
donde viestes,
vossa pátria verdadeira:
é  ser  herdeira

d a  g ló r ia  a  q u e  conseguis:

andai prestes.
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Neste passo, Gil Vicente não está interessado cm definir, 
em termos filosóficos, a natureza da alma humana, muito em
bora pudesse fazê-lo diante de um auditório seleto (a corte), 
capaz de entendê-lo. Dramaturgo, preferiu defini-la (a alma), 
por um processo descritivo-argumentativo, com a apresenta
ção de dados (premissas), aptos a levarem o auditório a uma 
conclusão. As premissas oferecidas são de ordem afetiva, no 
âmbito da Retórica, com o objetivo de levar o auditório à con
clusão do valor da alma, de característica incorruptível e imor
tal, sobreposta a qualquer valor humano.

Perifrase

Para Lausberg (1970, p. 148) e Molinié (1992, p. 267), a 
perifrase designa um objeto não pelo nome próprio, mas por 
características suas. Pcrclman e Tyteca (1996, p. 197) lem
bram que a perifrase, ao chamar a atenção, pela qualificação 
de alguém, assume valor argumentativo. Nesse sentido, a pe
rifrase avizinha-se da antonomásia.

Ironia

Entre outras figuras de escolha, bom é chamar a atenção 
para a ironia que consiste, para Morier (1961, p. 217), em ex
primir o contrário do que se pretende dizer. Na mesma linha, 
seguem Molinié (1992, p. 180) e Robrieux (1993, p. 61). Se
gundo Bailly (1901, p. 256), o termo grego eironeia é a ação de 
interrogar, fingindo ignorância. Já, etimologicamente, perce- 
be-se a duplicidade de sentido, característica básica da ironia 
e de sua função dialética. Justamente na duplicidade de senti
do, no dizer para não dizer, no jogo antitético, é que reside a 
força argumentativa da ironia.

Assim, no Auto da barca do inferno, ao se dirigir ao fidal
go, nos seguintes termos, “ó precioso d. Anrique", “embar
que vossa doçura", ou, quando se refere ao sapateiro (“santo 
sapateiro honrado"), e ao frade ("devoto padre e marido"), o
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Diabo está, na verdade, dizendo ser o fidalgo um tirano; que o 
sapateiro é um ladrão e que o frade age como se frade não fos
se, e, dessarte, usa um argumento afinado com o argumento 
ad personam. Nos exemplos citados, a ironia desvenda-se pelas 
reticências e pelo ponto de exclamação, uma vez que não nos 
é dado o recurso à entonação ou à mímica. Vale lembrar, ade
mais, que, num julgamento, a ironia não quadra bem ao juiz, 
embora possa ajustar-se ao promotor e ao advogado.

O sentido duplo comporta um quê de retórico pela opo
sição que carrega (sentido percebido pelo destinatário e sen
tido concebido pelo destinador), e pelo desvio que confere à 
ironia um caráter criptológico, enigmático e ambíguo. Dessa 
forma, a ironia viola a máxima da clareza de Grice. Por insi
nuar, por ser indiciai, a ironia contrapõe-se à clareza. Defays 
(1996, p. 58) acha que a ironia também se opõe à máxima 
de qualidade (dizer a verdade), desde que não seja uma ver
dadeira mentira.

A ironia caminha par a par com o cômico, difícil de de
finir, associado que está a inúmeros fatores, e por trabalhar 
com o previsível e o imprevisível. Parece claro que a finalida
de do cômico é provocar o riso, caracterizado pela alegria e 
pela malignidade: o “rir com" e o “rir de". O "rir de” ou o riso 
"de exclusão" c o que podemos ver, no Auto da barca do inferno, 
quando o Diabo zomba do fidalgo:

Quem reze sempre por ti?!...
Hi hi hi hi hi hi hi hi...
E tu viveste a teu prazer
cuidando cá guarecer
por que rezam lá por ti?! (v. 45-49)

O Diabo, escarnecido na Idade Média, vai à forra. Aqui, 
como diz Minois (2003, p. 257), "o riso adquire aspectos vin
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gativos" ou é, com certeza, acusador. Em se falando do riso, 
parece oportuno lembrar, com Minois (2003, p. 138), que “o 
cristianismo, que não pôde eliminar o riso, começa a assimi
lá-lo. A Igreja, apesar de sua rigidez de fachada, tem um ex
traordinário poder de adaptação. O que não pode destruir, ela 
assimila, integra à sua substância, o que lhe permitiu ultra
passar até aqui, todas as crises. Entre os séculos IV e VIII, ela 
adquire o viés da cultura antiga; antes de investir contra ela, 
dá-lhe novas roupas, sob as quais os historiadores não ces
sam de redescobrir vestígios pagãos. Assim, o riso é recupe
rado, depois de ter sofrido uma necessária depuração”.

Bergson (1975) fala em três tipos de cômico: de situa
ção, de caráter e de palavras que podemos encontrar no Auto 
da barca do inferno. (1) Cômico de situação: caso do Frade que 
canta, dança e esgrime, como se vivo estivesse. O Diabo o 
convida ao exercício da esgrima, para expô-lo ao ridículo. (2) 
Cômico de caráter: os condenados não se apercebem de que, 
no além, de nada vale a qualidade de que se revestiam na vida 
terrena, como o hábito religioso, ou a cadeira do Fidalgo. (3) 
Cômico de linguagem: caso da Alcoviteira com sua fala lison
jeira, e a fala destemperada c de baixo calão do Parvo. Cômico 
de linguagem também é o uso do latim estropiado pelo Diabo, 
a zombar do Corregedor.

Metáfora

A metáfora é tida, geralmente, como uma comparação 
abreviada. Além de ser um reforço da comparação, a metá
fora distingue-se da comparação porque, nesta, os elementos 
comparáveis mantêm suas qualidades, ao passo que, na me
táfora, há uma transferência de significação de um termo para 
outro, o que não acontece na comparação. Soa diferente dizer 
"sou uma ilha sem você" (A torna-se B) e "sou como uma ilha 
sem você” (A continua A e B continua B). O próprio termo 
grego significa "transporte”, "transferência". Por essa razão é
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que Mattoso Câmara Jr. (1977, p. 166) diz: "Metáfora é a fi
gura de linguagem que consiste na transferência de um termo 
para o âmbito de significação que não é o seu". O certo é tam
bém que a metáfora se baseia numa relação de identidade, de 
semelhança (analogia) entre dois seres.

Vico, citado por Vianu (1967, p. 11), relaciona as metá
foras a uma personificação e estariam, originalmente, relacio
nadas com o mito e seriam “pequenos mitos”. Com esta afir
mação, compatibilizar-se-ia a afirmação de que a linguagem 
humana é, por natureza, metafórica, o que, de certa forma, 
contrapõe a metáfora à comparação. O mesmo Vico, agora na 
citação de Filipak (1983, p. 36), diz que a língua primitiva “foi 
uma língua totalmcntc de imagens, de imagens divinas na 
maioria, que transformava em seres animados as coisas ima
ginadas”. Esta relação da metáfora com o mítico poderia, qui
çá, explicar-lhe o caráter enigmático de que se reveste, como 
no-lo assegura Meyer (1991, p. 36): “Une bonne métaphore 
est un bon enigme, et ce sont les enigmes qui alimentem 1c 
métaphorique, donc le poétique.”2

O mais importante, porém, é verificar a força persuasória 
da metáfora, o que a qualifica como figura de Retórica. Com 
a metáfora atribuída a Marx, “a religião é o ópio do povo”, ele 
nos quer persuadir da nocividade da religião. R. Aron, con
soante Reboul (1989, p. 9), contrapõe-se a Marx com o argu
mento ad hominem, usando a mesma metáfora: "O marxismo é 
o ópio dos intelectuais". Não é mera ornamentação a metáfo
ra de Erasmo, ao associar a inventio ao esqueleto que sustenta 
o corpo, e a dispositio aos nervos que unem as partes do corpo. 
A metáfora de Hobbcs: homo homini lupus não é apenas ques
tão de estilo, mas a expressão clara de sua filosofia, c uma for
ma de sua argumentação. Machado de Assis usa a metáfora: 
“Era a flor dos cabeleireiros" e a justifica. O próprio fato de 1

1 Uma boa metáfora é um bom enigma, e são os enigmas que alimentam 
o metafórico, portanto o poético.
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justificá-la já lhe confere o estatuto de argumentação. Com a 
metáfora do fogo do inferno e do purgatório, quer-se mostrar 
a severidade da pena: o fogo é tido como a mais severa das 
penas corporais.

O crescente uso da metáfora na área científica tem contri
buído para facilitar a compreensão de conceitos abstratos. A 
função pedagógica da metáfora c, por certo, uma função argu- 
mentativa e heurística.

O Diabo, no Auto da alma, busca persuadir a Alma de vá
rias formas c serve-se da metáfora inclusive. Já no seu primei
ro contato com ela, faz uso de uma metáfora bíblica, com um 
galanteio à Alma, com claro intuito persuasivo:

Tão depressa, ó delicada
alva pomba, pera onde is? (v. 141-142)

Nesta outra metáfora, o Diabo busca despertar na Alma a 
autoestima, com um argumento subjetivo:

Senhora, vós sois senhora 
emperadora,
não deveis a ninguém nada, 
sede isenta, (v. 195-198)

Também o Anjo usa do mesmo mecanismo de persuasão, 
a metáfora:

Oh alma despiadosa, 
perfiosa!
Quem vos devesse fugir 

mais que guardar!
Pondes terra sobre terra
que esses ouros terra são. (v. 320-325)



1 1 2  Argumentação e Discurso Jurídico ♦ Henrique*

Em se falando de metáfora, oportuno parece assinalar 
que, no corpo das leis jurídicas (Códigos, por exemplo), 
não há espaço para a linguagem metafórica, uma vez que 
a lei deve ser simples e clara. Todavia, o Direito não escapa 
à polissemia e, em consequência, à metáfora. Os juristas, 
em seus tratados, servem-se de metáforas que, em razão de 
constante repetição, se tornaram gastas e empalidecidas. Al
gumas amostras colhidas em Monteiro (1967): “o direito de 
credito traz em si o germe de sua morte"; “nação parasita 
na técnica jurídica”; "degradação física do valor”; "cláusu
la ouro”; "acordo leonino”; "força motriz dos direitos” etc. 
Também as metáforas na área religiosa, pela mesma razão, 
se desgastaram, embora, às vezes, conservem brilho e bele
za, como ocorre, por exemplo, na primeira estrofe do hino 
do Congresso Eucarístico Nacional, acontecido em Belo Ho
rizonte, nos anos quarenta:

Qual resplende em manhãs purpurinas 
O sublime clarão do arrebol 
Sobre o altar das montanhas de Minas 
Brilha a hóstia, o maisfúlgido sol.

Alegoria

Da metáfora à alegoria, há apenas um passo, pois esta 
é uma metáfora continuada, no parecer comum dos autores 
como Lausberg, na citação de Hansen (1986, p. 1): “A alego
ria é a metáfora continuada como tropo de pensamento; con
siste na substituição do pensamento em causa por outro pen
samento, que está ligado, numa relação de semelhança, a esse 
mesmo pensamento.” Esta definição remonta aos antigos; os 
modernos a perfilham, como é o caso de Morier (1961, p. 
3), Molinié (1992, p. 42), Dumarsais, na citação de Charles 
(1977, p. 146). Do mesmo modo, Eco (1989, p. 74): "... (e a 
alegoria não é mais do que uma cadeia de metáforas codifi
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cadas e deduzidas uma das outras)..." Vianu (1967, p. 107) 
considera a alegoria uma variedade da metáfora, embora com 
caracteres próprios.

Orecchioni (1983, p. 172) estabelece diferença entre me
táfora e alegoria: “La diferencia entre metáfora y alegoria... va 
a consistir en que el enunciado metafórico comporta térmi
nos no metafóricos con los cuales el término metafórico entra 
en interacción, mientras que la alegoria sólo comprende tér
minos metafóricos."

Hansen (1986, p. 16) analisa a alegoria e estuda a Ode 
XIV (primeiro livro) de Horácio, pelo enfoque meramente 
estilístico, como procedimento de ornamentação (allegoria in 
verbis), com sua tradução c interpretação, pois, como diz Eco 
(1989, p. 75), “em todo texto aliud dicitur, aliud demonstratur, 
há algo diferente do que parece dizer". Trata-se do processo 
de permutação, no dizer de Pécora (2001, p. 21).

Ó nave, levam-te ao mar novas 
Ondas! Que fazes? Rápido entra 
No porto. Não vês como 
O costado despojado de remos 
E o mastro ferido do rápido Áfrico 
E as vergas gemem, e como sem cordas 
A quilha mal pode suportar 
O mar enfurecido? Não tens velas inteiras 
Nem deuses a quem invoques oprimida pelo mal.
Embora tu, pinho do Ponto,
Filha de ilustre floresta,
Te orgulhes de tua origem e de tua nobreza inútil,
O nauta amedrontado não crê nas pinturas 
Da popa. Cuida-te, se não queres
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Servir aos ventos de joguete.
Outrora meu sofrimento e inquietação, 

Hoje preocupação e cuidados,
Evita os mares extensos 
Entre as Cicladas brilhantes.

navio — Roma (a República)

ondas — agitações, guerra civil

porto -> paz, concórdia

mastro — Sexto Pompeu

rápido Áfrico — Ptolomcu, rei egípcio

cordas governo

mar enfurecido — guerra

Pomo — Ttóia

nauta — povo romano

pintura — história

Cicladas -* Sicflia/Sardenha

Deuses — Bruto e Cássio

Hansen não se reporta ao aspecto argumentativo desta ale
goria política, com que Horácio se volta à República (Ad Rem- 
publicam) com o intuito de persuadi-la a não se envolver em 
novas guerras civis. O uso do imperativo (entra, cuida-te, evita) é 
um fator de persuasão, em busca de uma mudança de compor
tamento. Esta função conativa do texto também se manifesta 
no uso do verbo na segunda pessoa e do pronome tu, te e tua, 
com que o poeta torna claro o argumento subjetivo, patêmico.

De acordo com Eco (1989, p. 71), a visão simbólico-ale- 
górica do universo é o que melhor caracteriza a estética me
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dieval. Profundamente religioso, o homem medieval vê as 
coisas sensíveis por uma perspectiva religiosa, e como mani
festação de Deus. O homem medieval convive com a alego
ria, na arquitetura e na pintura; esta é, conforme Honório de 
Autun, na citação de Eco (1989, p. 73), laicorum litteratura.J 
Podemos dizer que as catedrais são uma forma de expressão 
pedagógica. Curtius, por seu lado (1996, p. 265), diz: “O ale- 
gorismo bíblico e virgiliano confluem na Idade Média; daí a 
alegoria torna-se, geralmente, a base de qualquer interpreta
ção de texto. Aqui está a raiz de tudo que se pode denominar 
de alegorismo medieval.”

Gil Vicente, embora homem de seu tempo, e com os pés 
firmemente plantados cm sua época, inspira-se c nutre-se 
da tradição medieval, e do processo mental do homem de 
então, que vê as coisas per speculum in aenigmate* * num pro
longamento, quem sabe, da tendência mítica greco-roma- 
na, com a qual se cria uma mitologia cristianizada. Nessa 
atmosfera alegórica, é que compõe os autos religiosos. A 
alegoria, característica do homem medieval, explicar-se-ia, 
também, pela preocupação medieval pelo sagrado, inacessí
vel ao conhecimento humano.

2.2  Figuras de presença

Têm por finalidade, em consonância com o próprio nome, 
intensificar o sentimento de presença do objeto do discurso, 
no falante e no ouvinte, ao facilitar a atenção e a lembran
ça. As principais figuras de presença resumem-se na repetição. 
Como observa Guimarães (2001, p. 154): “Vieira dela se uti
liza com prodigalidade, tomando-a como uma das marcas de 
seu discurso, obtendo com ela fórmulas de grande musicali

* Literatura dos leigos.
* Através de espelho, de forma enigmática.
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dade evocativa, ao lado de reiterações de inconfundível peso 
argumentativo”. Rui Barbosa, nas pegadas de Vieira, de quem 
se confessa discípulo, também explora, com abundância, as 
virtudes estilísticas e argumentativas da repetição.

Acumulação (Congérie)

Conjunto enfático de idéias cuja reiteração chama a aten
ção do leitor. Tem afinidade com a amplificação. Um exemplo 
de Garrett: "Tudo era fogo e fumo, sangue e raiva.”

Amplificação

Desenvolvimento pormenorizado (amplificado) de uma 
ideia, o que, no fundo, é uma forma de repetição, e, em con
sequência, de argumentação. A amplificação sabia bem ao gos
to de Cícero, da qual abusava, na opinião de Pichon (1908, p. 
196). Em sendo um desenvolvimento pormenorizado, é natu
ral que a amplificação venha coadjuvada pela presença de ou
tras figuras, como ocorre no exemplo de Damião c Henriqucs 
(2000, p. 209), em que se vê metáfora e anáfora:

O Direito, Senhores, é a luz que ilumina a harmonia social. O 
Direito, Senhores, é o brilho que se instala na decisão de nos
sos tribunais. O Direito, Senhores, é a consciência límpida e 
imaculada que emana deste Conselho de sentença.

Os acréscimos do Pe. Vieira a traduções de textos bíbli
cos, por vezes, caracterizam a amplificação. Temos um exem
plo em Samuel (I, XVII, 10): “Eligite ex vobis virum, et descendat 
ad singulare certamen”.s Vieira, em sua tradução, amplifica a 
ideia do combate singular e, dcssarte, amplia-se a dimensão 
do desafio e, em consequência, a coragem de Davi que aceita 5

5 Escolhei dentre vós um homem, e que ele venha ao combate singular.
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o desafio. Vieira traduz assim, na afirmação de Georgopoulos 
(2003, p. 71): "Escolhei de todo o vosso exército o homem 
que quiserdes (dizia o gigante) e saia comigo a certame sin
gular, isto é, de corpo a corpo, de soldado a soldado, de homem a 
homem'* (grifos nossos).

Anadiplose

Consoante Molinié (1992, p. 48) trata-se de uma figura 
que “consiste em utilizar as mesmas palavras ou grupo de 
palavras no fim e no começo de duas frases ou de dois mem
bros de frase”.

Pede-se aos senhores a aplicação da justiça. A justiça que 
outra coisa não é senão a razão do Direito. (Damião e 
Henriques)

Anáfora

Reiteração da mesma palavra ou expressão, no início 
de orações. Mesmo em se endossando a opinião de Molinié 
(1992, p. 49) de que a anáfora é a variedade mais elementar 
da repetição, não lhe falece expressividade e vis argumenta- 
tiva, que os clássicos latinos nos legaram, e de que Vieira e 
Rui Barbosa se serviram à saciedade. Deste último, a amos
tra em que à anafora se une a gradação: "Era presunção, era 
temeridade, era inconsciência insistir na insana pretensão 
da minha fraqueza.”

De Vieira temos o exemplo: "Se as prudentes [virgens] 
ornaram as lâmpadas, também as néscias as ornaram; se as 
prudentes saíram a receber o Esposo, também as néscias saí
ram; e se as néscias adormeceram, também as prudentes não 
vigiaram: Dormitaverunt omnes et dormierunt.”6

‘ Cochilaram todas e dormiram.
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O uso da anáfora caracteriza-se pela insistência numa pro
posta, consciente de que toda argumentação padece de cena 
dose de precariedade, e, como diz Perelman (1997, p. 372), 
se insere num contexto passível de modificação, por parte do 
auditório, no momento de uma tomada de decisão.

Dessarte, com a repetição anafórica, busca o Diabo, no 
Auto da alma, gravar na Alma, avivando-lhe a atenção, a ne
cessidade e a utilização dos bens materiais criados por Deus 
para os homens:

Não são embalde os haveres, 
não são debalde os deleites 
e fortunas,
não são debalde os prazeres 
e comeres, 
tudo são afeites 
das criaturas, (v. 171-177)

Com o mesmo objetivo de inculcar nos fiéis suas lições, 
Santo Agostinho criava fórmulas-resumo rimadas/ritmadas 
que se lhes fixavam na memória, à maneira de slogans. Do mes
mo modo, a Pastoral do medo medieval, para chamar a atenção 
do auditório, usava o processo anafórico, como se vê, claro, no 
texto citado por Delumeau (1983, p. 424): “Du feu, du feu: tel- 
le est la récompense de votre perversité, pécheurs endurcis. Du 
feu, du feu, et du feu de 1'enfer. Du feu dans les yeux, du feu 
dans la bouche, du feu dans les entrailles, du feu à la gorge, 
du feu dans les narines, du feu au-dedans, du feu au-dehors; du 
feu en dessous, du feu au-dessus, du feu de toutes parts.”7 1

1 Fogo, fogo: tal é a recompensa de vossa perversidade, pecadores endu
recidos. Fogo. fogo. e fogo do inferno. Fogo nos olhos, fogo na boca. fogo 
nas entranhas, fogo na garganta, fogo no nariz, fogo dentro, fogo fora; 
fogo embaixo, fogo em cima, fogo por toda parte.
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Antítese

Apresenta esta figura uma ideia contrastiva de oposição, 
com base na repetição.

A oposição entre o bem e o mal, figurados pelo Anjo e 
Diabo, dá ao Auto da alma uma tonalidade antitética que per
passa a peça do começo ao fim. O quadro abaixo pode, talvez, 
dar uma idéia da estrutura antitética da peça.

Para Robrieux (1993, p. 82), a antítese funda-se no enun
ciado de proposições contrárias, uma das quais tem a função 
de realçar a outra, o que pode explicar sua força argumenta- 
tiva. O Ad Herennium (1932, p. 188) assim define a antítese: 
Contentio est, cum ex contrariis rebus oratio conficitur*

Clímax (Gradação)

Semelhante à anadiplose, é a figura pela qual a repetição 
se faz com intensificação da ideia para mais (clímax), ou para

4 A antítese consiste em construir a frase com a oposição de duas idéias 
contrárias.
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menos (anticlímax). Damião e Henriques (2000, p. 72) apre
sentam um exemplo de Rui Barbosa em que a expressão a ser 
repetida se mantém oculta.

brame

fulmina

abrasa

lampeja

Então a palavra 
se eletriza

Polissíndeto

Consiste no uso sistemático de concctivos de ligação, com 
o mesmo objetivo de fixação e encadeamento, para assegurar o 
efeito de transmissão da mensagem, como se pode observar, 
no mesmo Auto da alma, com o esforço pedagógico do Diabo, 
para manter a Alma enredada nas teias do jogo persuasório.

Há tempo de folgar 
e idade de crecer 
e outra idade 
de mandar e triunfar 
eapanhar
e aquirir prosperidade 
a que puder. (v. 281-287)

Dá para perceber que a repetição é mais que mero orna
mento, e que sua função vai além de dar brilho e amplitude ao 
estilo, por certo, contribuir para a “retórica de manutenção”, 
a que já aludimos (p. 31), com o efeito de repetição.
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Quiasmo

Figura pela qual os termos médios e extremos se cruzam, 
por uma repetição simétrica, com a finalidade de chamar a 
atenção para os termos mediais, combinando antítese e in
versão. No quiasmo abaixo, podemos sentir a expressão de 
alegria estampada no rosto do Diabo, ao aludir, cantando e fri
sando o poder de sua mão, ao grande número de almas que se 
perdem, de acordo com a teologia medieval que, com base nos 
Padres da Igreja, ensinava ser de pouca relevância o número 
dos eleitos, se comparado à imensa massa dos réprobos:

Vos me veniredes a la mano; 
a la mano me veniredes, 
e vos veredes
peixes nas redes. (Barca do inferno, v. 111-114)

O quiasmo pode ter função irônica, como, numa entrevis
ta com o Deputado Tenório Cavalcanti, ao lhe perguntarem: 
“Deputado, o senhor vive para matar ou mata para viver?"

Entre outras figuras de presença poderiamos citar a excla- 
matio e a interrogatio abundantes em Fernão Lopes e Gil Vi
cente. No Auto da barca da glória, a interrogatio se faz acompa
nhar dos verbos ver e ouvir, caros à tradição literária medieval, 
que, por seu caráter oral, propicia familiaridade e aproxima
ção com o destinatário. Exemplo:

Vedes aqueV fumo espesso
que sai dentre aquelas penhas? (v. 88-89)
Vês aquela ponte ardendo 
muito longe além do mar, 
e umas rodas volvendo, 
de navalhas, e ferindo? (v. 176-179)
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Ouvis aqueVgrão ruido 
lá no lago dos leões?
Apurai bem o ouvido! (v. 656-658)

2.3 Figuras de comunhão

Estabelecido que o objetivo precípuo da argumentação é 
lograr a adesão do auditório, pela interação orador/falante e au
ditório; estabelecido, outrossim, que as figuras têm um com
ponente argumentativo, compreende-se por que Perelman 
fala em figuras de comunhão, aquelas, dizem Perelman e Ty- 
teca (1996, p. 201), “em que, mediante procedimentos literá
rios, o orador empenha-se em criar ou confirmar a comunhão 
com o auditório".

Alusão

Figura pela qual se pretende interação com o auditório, 
por meio de referências culturais ou de tradição, conhecidas 
pelo orador/falante e auditório. A falta de conhecimento co
mum enfraquece a eficácia da alusão. A alusão é um processo de 
relação intcrtcxtual. No Auto da barca da glória, o Diabo alude 
ao inferno como o lago dos leões, numa referência clara à cova 
dos leões de Daniel, fato, por certo, conhecido pelo Cardeal:

Ouvis aquel grão ruido 

lá no lago dos leões? 
apurai bem o ouvido!
Vós sereis ali comido
Pelos cãis e pios dragões, (v. 656-660)

Outro exemplo de alusão oferece-nos o Anjo no Auto da 
alma (v. 329), ao falar em reino da confusão, isto é, ao inferno.
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Sousa da Silveira (1971, p. 291) cita um exemplo de Ber- 
nardes: "e enxugastes as nossas lágrimas, e nos livrastes da 
confusão eterna”.

Apóstrofe

Com a apóstrofe, o orador/falante interpela o interlocutor, 
para lhe chamar a atenção e, com ele, estreitar a comunica
ção, mesmo ausente. Tal c o caso da apóstrofe do Papa a Deus.

Ó Pastor crucificado, 
como deixas tuas ovelhas 
e o teu tão caro gado?!
Pois que tanto te há custado? (v. 814-817)

A apóstrofe assenta-se bem ao Auto da barca da glória (um 
julgamento), pois ela (apóstrofe) é de origem judiciária e con
siste, segundo Quintiliano, no citar de Reboul (1984, p. 36), 
em “voltar-se para o julgador”, a interpelar o acusado, seja 
para louvá-lo, seja para censurá-lo. No exemplo acima, há 
uma leve censura a Deus, e no Pe. Vieira a censura é mais for
te, com a chamada “apóstrofe atrevida".

Outro exemplo de apóstrofe ocorre no Auto da alma (v. 
326-330):

Ó Senhor,
porque permites tal guerra, 
que desterra 
ao reino da confusão 
o teu lavor?

Entendemos ter sido possível perceber, nos exemplos ci
tados, embora de forma sucinta, a presença da força argumen- 
tativa das figuras.
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Estamos conscientes de que a linguagem jurídica deve ser 
clara, simples, objetiva, o que não a incompatibiliza com a 
linguagem figurada, quando esta comporta força argumenta- 
tiva. Quem trabalha com o discurso jurídico pode e deve so
correr-se de todos os recursos persuasivos, da linguagem fi
gurada inclusive, com a devida moderação, amoldando-se ao 
gosto do auditório moderno, avesso ao gosto gongórico.

A carga argumentativa das figuras deve ser explorada, es
pecialmente no tribunal do júri, cujo espaço é cênico, e promo
tores e advogados buscam transformar suas palavras em en
cantamentos para impressionar e gerar comoção nos jurados.



5
Raciocínio Jurídico 
e Argumentação

A  Lógica condiciona todo conhecimento científico, mas não esgota 

esse conhecimento.

1 O raciocínio jurídico até a Idade Média

1.1 O raciocínio jurídico grego

Já é de nosso conhecimento que o raciocínio retórico gre
go está estreitamente associado ao raciocínio jurídico. O ra
ciocínio retórico emergiu de um contexto jurídico, uma vez 
que a função do Direito é unicamente uma função social e, 
portanto, política.

A política informa a vida no mundo grego, de tal maneira 
que toda conduta jurídica ou moral se reduzia a uma ação po
lítica. Nem mesmo havia um termo com que se designasse o 
Direito e este, consoante Rcale (1965, p. 539), “permaneceu 
uma dependência da Retórica e da Moral não se diferençando 
propriamente o jurista do filósofo ou do homem de Estado".

Miguel Reale (1965, p. 165) 1
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Tanto assim é que o conceito jurídico, por exemplo, de bila- 
teralidade não apenas se esboça, mas também se define em 
seus traços fundamentais por Aristóteles, como no-lo diz Rea- 
le (1965, p. 538).

Se o conceito de bilateralidade é um conceito jurídico, 
é igualmente um conceito político. O cidadão grego estava 
consciente de que lhe cabia exercer suas funções cívicas, en
tre elas, resguardar seus direitos. Por esse motivo, o cidadão 
ateniense fazia-se presente na Ágora onde se discutia e se to
mavam decisões. Na comunidade grega, o cidadão era sobera
no, por cujo crivo passava toda ordenação política e social. A 
pólis era o tema central e permanente na assembléia grega.

Outrossim, é de todo conveniente ressaltar a íntima 
consonância da filosofia grega com o discurso retórico, o 
que nos pode levar a concluir que o raciocínio jurídico gre
go se harmonizava com o raciocínio retórico, igualmente de 
profunda orientação político-democrática. Percebe-se ainda, 
no raciocínio grego, o quanto o lógos grego se distancia do 
lógos cartesiano.

1.2 O raciocínio jurídico romano

O pensamento helênico marcou, de forma indelével, o 
pensamento romano na área jurídica inclusive. Basta nos lem
brarmos de que os preceitos fundamentais do Direito estam
pados no Digesto refletem a filosofia grega. O honeste vivere 
traduz o pensamento estóico, o alterum non laedere, o pensa
mento cpicurista c o suum cuique tribuere, o pensamento aris- 
totélico, no dizer de Reale (1965, p. 544).

Entretanto, enquanto o pensamento grego era eminen
temente especulativo, os romanos fizeram-se notar pelo es
pírito prático que os levou à elaboração de uma noção do 
Direito como um conjunto de normas imperativas e discipli- 
nadoras que iriam caracterizar o Direito ao longo dos tem
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pos. Na esfera da Pragmática é que o pensamento jurídico 
romano vai se distinguir do pensamento grego. O espírito 
prático, organizador e, até mesmo calculista, é o que vai mar
car fundamente o raciocínio jurídico romano. O sentido de 
ordem do Direito, nós o devemos ao sentido de ordem do 
espírito romano. Os gregos, orientava-os a ratio ou o lógos; 
os romanos, a práxis os orientava.

Reale (2000, p. 52) sintetiza bem a diferença entre o 
pensamento grego e o romano: "Foi assim que eles percorre
ram um caminho diverso do seguido pelos gregos: cuidaram 
antes do Direito Positivo, necessário à ordem social da Urbs 
e do Império, para depois indagar da razão suprema dos ins
titutos jurídicos.”

Consoante Ferraz Jr. (2001, p. 57), o modo de teorizar o 
direito entre os romanos era jurisprudencial, alicerçado na ca
pacidade de discernimento, na ponderação, na capacidade de 
julgar. Capacidade esta que outra coisa não é senão a phrónesis 
grega que, ao lado da areté e da eúnoia, constituía o conjunto 
de atributos conhecido como éthos. O exercício da phrónesis 
aristotélica levou a uma arte que, como dissemos, é um con
junto de pautas para orientar determinada atividade criadora 
que, no caso em tela, era o trato, o confronto de opiniões para 
se chegar a uma explanação de idéias, de caráter prático, en
tre os romanos.

O raciocínio jurídico romano perseguia a construção do 
consenso pela compatibilização de opiniões, assentada na 
opinião comum (a dóxa aristotélica), aceita por todos, ou pela 
maioria. Vê-se, pois, que tal forma de raciocínio assenta-se na 
dialética grega.

1.3 O raciocínio jurídico medieval

Para que se possa entender o pensamento jurídico me
dieval, é mister estar consciente de que o homem e a socie
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dade medieval estão, definitiva e indelevelmente, marcados 
pela influência da Igreja Católica, polo de referência não só na 
área espiritual, mas também na área político-social. A Idade 
Média não pode ser examinada e compreendida sem interfe
rência da Igreja Católica, ente orientador não só de condutas 
religiosas e morais.

Estabelecida tal premissa, pode-se compreender o pen
samento jurídico medieval, cujo berço é Bolonha, no século 
XI. Da premissa acima, pode-se concluir que, na Idade Média, 
de modo peculiar, no século XIII, o Direito e a Teologia não 
se distinguiam uma da outra. Vem a propósito lembrar que o 
sistema penal eclesiástico era influenciado pelo sistema penal 
da área judicial. Os termos com que Santo Agostinho, con
soante Le GofF (1995, p. 92), qualifica certos pecados, sabem 
à linguagem jurídica: crimina, facínora, scelera. A influência do 
Direito sobre a Teologia transparece ainda, por exemplo, no 
uso do termo status por Santo Tomás, para distinguir os dife
rentes estatutos jurídicos, espirituais e morais dos indivíduos, 
na lição de Le Goff (1995, p. 317).

Se havia influência do Direito sobre a Teologia, a recípro
ca era verdadeira. Basta ler Kantorowicz (1988) que, em vá
rias passagens, por exemplo, p. 33, lembra estarem as espe
culações jurídicas relacionadas com o pensamento teológico 
da Idade Média. Aliás, o próprio subtítulo de Os dois corpos do 
rei informa que o livro é um estudo sobre a teologia política 
medieval. No programa de ensino jurídico, usava-se o método 
da dialética, da disputatio, característica do ensino teológico c 
filosófico medieval. Era praxe entre os juristas medievais o 
uso do argumento por dissociação de idéias com o qual, como 
vimos, se desfaziam incompatibilidades entre, por exemplo, 
causa próxima/causa remota; direito divino/direito humano etc.

Vê-se, pois, que o escopo do pensamento jurídico medie
val era desfazer incompatibilidades pela controvérsia, proble
ma, positio, quaestio, dissentio, pela ars opponendi et respondendi, 
pela ars disserendi e, dessarte, chegar à solutio, à concordância 
e à compatibilidade.
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Busca o Direito medieval compreender o pensamento ju
rídico romano pelo confronto com o que exigia a teologia e o 
dogma, dado o caráter teocêntrico do medievalismo. O teocen- 
trismo conferiu à sacralidade romana uma tonalidade trans
cendental. O pensamento jurídico romano ganha um enfoque 
novo: a dogmaticidade. Sob a influência da igreja medieval 
cria-se novo sistema normativo, cuja base continua sendo o 
pensamento jurisprudencial romano. A sistematização do Di
reito tem por base a sistematização da Igreja Católica medie
val com o direito canônico (séculos XI e XII).

O expoente máximo do pensamento teológico-jurídico é 
Santo Tomás de Aquino, cuja base é a lex, base também do sis
tema jurídico romano. Na lex, vai assentar-se a noção de sobe
rania relacionada com a teoria de auctoritas e potestas, que vão 
desembocar no absolutismo papal e no absolutismo real com a 
contribuição especial da doutrina do Corpus mysticum da Igreja, 
analisada com profundidade por Kantorowicz (1988).

O pensamento jurídico medieval, desenvolvido dentro 
dos princípios da Velha e da Nova Retórica, adquire um viés 
autoritário que não se coaduna com a Retórica.

2 O raciocínio jurídico pós-Idade Média

2.1 O raciocínio jurídico após a Revolução Francesa

Do exposto, possível é concluir que até a Revolução Fran
cesa houve identificação entre soberania e direito na Europa 
inteira, sob os auspícios da Igreja e do corpo de juristas; juris
tas e clérigos eram todos eles áulicos dos reis, em cujas mãos 
depositavam as normas de conduta social. Havemos de lem
brar que em Portugal as Ordenações Manuclinas, Afonsinas e 
Filipinas, já pelo nome, revelam a influência do poder real na 
ordenação jurídica.
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A dcssacralização do direito inicia-se com a Renascen
ça c culmina com a Revolução Francesa. A cosmovisão não 
era mais teocêntrica (vertical), mas antropocêntrica (hori
zontal). A grande contribuição da Revolução Francesa foi de 
ordem social com repercussão na esfera judicial que ganhou 
novo status, com a separação da Igreja e do Estado, e com a nova 
demarcação de espaço de atuação do Direito, agora desvincu
lado do poder político.

A codificação do Direito inicia-se com o Código Napoleô- 
nico (1804) e amplia-se o poder do juiz, agora o centro das 
decisões judiciárias fundamentadas no Direito Positivo, con
soante um processo racionalizado, cujos moldes eram os das 
ciências naturais e matemáticas, com influência clara de Des
cartes e Comte.

2 .2  Teorias do raciocínio jurídico até 1945

2.2.1 A Escola da Exegese

Marca registrada da Escola da Exegese, cujo apogeu, se
gundo Perelman (2000, p. 31), aconteceu de 1830 até cerca 
de 1880, poderiamos dizer que é o dogmatismo centralizado 
no código, suficiente para a explicação de todos os casos, com 
uma ou outra exceção. Ao dogmatismo da Bíblia sucede o 
dogmatismo do código.

O objetivo da escola era estabelecer, à volta do juiz, uma 
blindagem de ordem formal, racional, impessoal e, consequen
temente, imparcial. A preocupação fundamental da referida es
cola era o primado da razão, parâmetro único para as deduções 
do judiciário. Deduções, cuja premissa maior era o código e 
cujas premissas menores eram a adequação dos fatos à regra 
estabelecida. A conclusão, o juiz a tirava das premissas estabe
lecidas, de forma necessária, impositiva, obrigatória.

Percebe-se, dessarte, que o raciocínio estabelecido se de
senvolve more geométrico, de sorte a impossibilitar ao juiz qual



Raciocínio Juríd ico  c  Argum cnuçâo 1 3 1

quer opção alternativa. Em virtude desta carência de opções, 
cstrcita-sc o espaço de manobra intelectual do juiz, ao se lhe 
tolher a criatividade no processo julgador. A preocupação de 
tornar o raciocínio jurídico um mecanismo apenas racional 
enseja o risco de transformar o juiz em um autômato ou em 
uma mera máquina de julgamento.

À Escola da Exegese não lhe interessava o lado humano 
do juiz, a projeção da anima, enfim a mobilização das emoções 
no ato de julgamento. Não lhe interessava, outrossim, o con
texto social, o comprometimento com a realidade social; nem 
mesmo lhe interessava a história psicológica do interlocutor 
do juiz, seus sentimentos, sua vida pregressa. A Escola da 
Exegese estava, pois, muito longe dos postulados da Retórica, 
então desprezada e, mesmo, combatida.

A escola, objeto de nossas considerações, ainda hoje 
exerce influência nas cogitações do judiciário brasileiro. Al
meida Prado (2003, p. X), por exemplo, lembra-nos que nos 
cursos de Direito e nos concursos para a magistratura não 
há preocupações em se conhecer a personalidade dos futu
ros juizes ou promotores.

A objetividade perseguida pela Escola da Exegese é, no 
fundo, uma ilusão. Faz sentido a observação de Blanché, cita
do por Franco Jr. (1996, p. 32): "um conhecimento objetivo é 
apenas aquele que é menos subjetivo que outro".

2.2.2 O Positivismo Lógico

Ainda em consonância com o espírito da Escola da Exe
gese, floresceu o Positivismo Lógico, oriundo do Círculo de 
Viena que propugnava pela criação de uma linguagem arti
ficial, mais técnica e rigorosa do que a linguagem natural. A 
proposta encontrou eco no Direito que, consciente da ambi
guidade da linguagem natural, buscou a construção de um vo
cabulário próprio, artificial, formal para o legislador, sempre 
na perspectiva da objetividade.
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Tal pretensão resulta numa utopia, uma vez que, em to
dos os textos, mesmo nos textos cartcsianos, coexistem, em 
escala maior ou menor, todas as funções da linguagem. Não 
existe apenas o monossêmico ou o denotativo. Por essa razão 
é que a linguagem jurídica, embora pleiteie a objetividade, a 
univocidadc, não escapa à polissemia, à equivocidadc, como 
no-lo assevera Monteiro (1967, p. 4).

O Positivismo Lógico ou o Neopositivismo abraça os postu
lados da Escola da Exegese calcados no seu princípio nortea- 
dor: a lei e nada mais que a lei. Princípio um que tal eficaz 
até que se rompeu o equilíbrio entre os códigos e a vida so
cial e econômica.

Vem a propósito uma palavra sobre a Escola Histórica en
cabeçada por Savigny, cujo postulado era uma visão mais con
creta e social do Direito, em oposição à racionalidade pura 
proposta anteriormente. Percebe-se que a proposta de Sa
vigny constitui uma abertura ou, pode-se dizer, uma fissura 
na couraça racionalista. Embora não prevalecesse, traçou as 
coordenadas para os movimentos posteriores entre os quais 
merecem relevo a Lógica do Razoável de Recaséns Siches, a Tó
pica de Viehweg e a Nova Retórica de Perelman.

3 O raciocínio jurídico após 1945

Consenso é que o ano de 1945 provocou profundas al
terações no pensamento jurídico em consequência do surto 
democrático provocado pela derrota do nazismo c pelo jul
gamento de Nürcmberg, fundamentado cm dados concretos.

3.1 A lógica do razoável de Recaséns Siches

Ao discorrermos sobre os argumentos quase lógicos, lem
bramos que tais argumentos, embora não sejam lógicos stric-
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to sensu, não são despidos de racionalidade. Ao lado da lógica 
matemática, formal, existe a lógica natural, não formal. Reca- 
séns Siches batizou esta lógica não formal de lógica do humano 
ou lógica do razoável (1963, p. 541).

O mesmo autor, no mesmo passo, define a lógica do ra
zoável: “es una razón impregnada de puntos de vista estima- 
tivos, de critérios de valoración, de pautas axiológicas, que, 
además, lleva a sus espaldas como aleccionamiento las ense- 
íianzas recebidas de la experiencia propia y de la experiencia 
dei prójimo a través de la historia."1

Para Siches, a razão, o lógos, apresenta duas facetas: pode- 
se falar em lógos matemático, da razão pura, e em lógos huma
no, cujos ingredientes estão acima enumerados, aos quais se 
pode acrescentar o contexto social, as circunstâncias históri
cas. Ingredientes uns que tais fogem à abstração, pois se en
contram no campo prático, no plano concreto.

Parece claro que a lógica do razoável c um conceito bem 
mais alargado de razão e oferece ao juiz um leque de possibili
dades de julgamento, aguçando-lhe a criatividade c libertando-o 
das peias da unilateralidade. No parecer de Coelho (1997, p. 
97), juizes há que, inconscientcmcnte, usam a lógica do razoá
vel, embora a revistam de uma roupagem da lógica formal. Não 
é sem razão que Siches fala de intuição emocional.

Talvez pudéssemos utilizar a dicotomia de Saussurc (sin
cronia e diacronia) para estabelecer a diferença entre o lógos 
matemático e o lógos humano ou o razoável de Siches. En
quanto o primeiro é sincrônico, a saber, estático e abstrato, o 
segundo é dinâmico e concreto ou diacrônico. Como diz Si
ches (1963, p. 543), a vida humana é o reino da ação, isto é, o 
contexto social está em contínua mutação. O Direito, criado

1 É uma razão impregnada de pontos de vista estimativos, de critérios de 
valorização, de pautas axiomáticas que, além disso, carrega em suas costas 
como os ensinos colhidos da experiência própria e da experiência do próxi
mo através da história.
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em função da sociedade, deve acompanhar as mudanças so
ciais e, por consequência, não pode ser estático.

Com certeza, a lógica do razoável de Siches deve ter 
exercido influencia na teoria tópico-retórica de Viehwcg, e 
em Perelman.

3.2 A tópica de Viehweg

Quando se fala em tópica, pensa-se no corradical tó- 
pos, termo grego, cujo plural é tópoi; em português é lugar. 
O termo, largamente usado, comporta vários sentidos e, em 
consequência, é ambíguo. Gaffiot (1934, p. 918) apresenta 
sete sentidos. Hrnout e Mcillet (1951, p. 649) estampam vá
rios significados, bem como Lalande (1980, p. 567). Reboul 
(1984, p. 22) conta três sentidos.

Lalande (1980, p. 567) oferece a seguinte definição de 
tópos: "certains chefs généraux, auxquels on peut rapporter 
toutes les preuves dont on se sert dans les diverses matiè- 
res que l’on traite”.1 2 Reboul (1984, p. 23) aproxima-se da 
mesma definição: "Les lieux sont enfin des questions très 
géncrales qu'on peut poser dans n'importe quel cas, et qui 
permettent d’argumenter pour ou contre."3 4

O mesmo Reboul, no mesmo lanço, cita a definição de 
Cícero: “Les lieux sont les étiquettes des arguments sous les- 
quels on va chercher tout ce qu'il y a à dire dans l'un ou l'autrc 
sens.'M Já a definição de Emout e Meillet (1951, p. 649) pa
rece mais vaga, incompleta: “Fondement d’un raisonnement; 
principaux points d'une démonstration."5

1 Certos princípios gerais aos quais se podem relacionar todas as provas
de que se serve nas diversas matérias tratadas.
5 Os lugares são. por fim. perguntas muito gerais que se põem em qual
quer caso e que permitem argumentar contra ou a favor.
4 Lugares são as etiquetas dos argumentos com as quais se busca tudo 
que há para dizer num ou noutro sentido.
5 Fundamento de um raciocínio, pontos principais de uma demonstração.
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Referência especial merecem os assim chamados lugares- 
comuns, definidos por Aristóteles, segundo Declerq (1992, p. 
94), como esquemas argumentativos de uso universal. O lu
gar-comum é, pois, uma forma de conhecimento comparti
lhado entre os membros de uma determinada comunidade, 
em determinada época, em determinado momento histórico, 
pautado por ideologias e problemas próprios, e cujo paradig
ma é a relação de uns com os outros.

Os lugares -  tópoi -  relacionam-se aos valores e, dessarte, 
à retórica e à dialética. Os tópoi são uma forma de raciocínio 
dedutivo, cujas premissas são prováveis e aceitas pela comu
nidade em oposição ao silogismo formal de premissas primei
ras e verdadeiras.

A tópica tem sua matriz em Aristóteles, que propõe, ao 
lado do raciocínio apodítico, o raciocínio dialético, além do ra
ciocínio erístico (cujas premissas não são do domínio comum) 
c do raciocínio paralogístico (de premissas não verdadeiras e 
não aceitas pela maioria e, em consequência, falaciosas).

Finalidade prccípua, na tópica aristotélica, é levantar pro
blemas, estabelecer parâmetros de investigação para a solu
ção de problemas propostos. Para cumprir este objetivo (so
lução de problemas), estabeleceu-se um catálogo de tópoi, um 
conjunto de soluções. Dá para perceber que a busca de tópoi e 
a sua catalogação vinculam-se à inventio e à dispositio.

Aristóteles estruturou seu raciocínio num esquema per
filhado pela Escolástica: proposição (propositio), explicação 
dos termos (explicatio terminum), distinção entre os elementos 
(distinctio) e investigação (investigatio).

Já aludimos à influência da cultura helênica entre os ro
manos. Não causa espécie, pois, o fato de a tópica aristotélica 
ter levado Cícero a criar sua tópica, menos profunda, mas de 
repercussão espccialmente no meio intelectual da Idade Mé
dia. A tópica ciceroniana contribuiu igualmente para os estu
dos de Vichweg sobre o assunto.
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Com base na tópica aristotélica, Cícero imprimiu em sua 
tópica um colorido tipicamente romano, a saber, a praticidade 
própria do espírito romano. A tópica ciceroniana está fundada 
na experiência, na sabedoria, na prudência romana, prudên
cia que, no parecer de Ernout e Meillet (1951, p. 957), é defini
da por Cícero como rerum expetendarum fugiendarumque scientia.6

A grande diferença entre a tópica aristotélica e a tópica 
ciceroniana parece residir em que a primeira é abstrata e a 
segunda, concreta, ou seja, de tópoi para o maior número pos
sível de problemas, ou melhor dizendo, voltados para a reso
lução de problemas.

Mero receituário que fosse, a tópica ciceroniana contri
buiu, de modo acentuado, para a cultura jurídica romana e do 
mundo ocidental. Na esteira da tópica de Aristóteles e Cícero, 
navegou Viehwcg para estruturar sua teoria.

A década de 50 (chamada de pós-positivista) foi um cam
po fértil para a floração de tendências libertárias em todos os 
ramos da sociedade, em consequência da derrocada do na
zismo. Também na área jurídica esta tendência se faz sentir. 
Então surgem a Tópica de Viehwcg, a Lógica do razoável de 
Siches e a Teoria da Argumentação de Perelman.

Com sua principal obra Tópica e jurisprudência, Thcodor 
Viehweg tornou-se, por assim dizer, a mola propulsora desse 
movimento inovador na área jurídica até aquele momento do
minado pelo formalismo lógico-dedutivo.

Poder-se-ia dizer que, em linhas gerais, são as seguintes 
as características da Tópica proposta por Viehweg: (1) Oferta 
de soluções para a inevitável ocorrência de conflitos, no seio 
da sociedade, tendo em vista as também inevitáveis lacunas 
jurídicas. (2) Ênfase, a partir de fatos e valores, na relação en
tre o direito e a sociedade. (3) Relação estreita com a dialéti
ca e, por consequência, com a retórica, uma vez que já não se

6 Ciência do que deve ser procurado e do que deve ser evitado.
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aceita a mera redução do direito à lei positiva. (4) Construção 
de novo modelo, mais amplo e aberto, para as decisões judi
ciais, cujo procedimento 6 a busca de premissas a partir dos 
problemas levantados no dia a dia.

3.3 A teoria da argumentação de Perelman

No Capítulo 2 deste livro, expusemos os pontos básicos 
da Nova Retórica e, de cena forma, estabelecemos os funda
mentos do raciocínio jurídico, segundo Perelman. Tais funda
mentos aplicam-se a toda e qualquer situação comunicativa, 
inclusive à comunicação jurídica.

O juiz, em seus julgamentos, compona-se como orador/ 
falante que, diante de um auditório, busca persuadi-lo (o au
ditório) e, até mesmo, convencê-lo de uma proposta. Na co
municação penal, o promotor tem por interlocutor (auditó
rio) o corpo de jurados, para conquistar-lhe a adesão, o que 
significa não só aceitar sua proposta, mas também torná-la 
sua. Para tanto, é mister argumentar.

Ora, argumentar, para Perelman, é um ato de persuasão; 
daí, a afinidade entre argumentação e Retórica, o que levou 
Koch (1984, p. 20) a considerá-las "quase sinônimas” e a 
requerer a presença de ambas em toda e qualquer forma de 
discurso.

Para que se entenda a teoria da argumentação de Perel
man, remetemos o leitor aos Capítulos 2 e 3 deste livro.

Vale ressaltar a estreita afinidade entre a teoria do razoá
vel de Siches e a de Perelman, embora este não cite Siches, 
referido em Ética e Direito (1996, p. 429), mas sem entrar em 
pormenores.

As duas teorias convergem no seguinte: (1) Ambas têm 
comprometimento com os fatos, com a realidade social. O 
sentido da lei deve ter em conta casos concretos e não mode
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los normativos estabelecidos de antemão. Como diz Siches 
(1963, p. 536), toda norma jurídica é "la respuesta práctica 
a un problema práctico". (2) Ambas questionam a aplicação 
do direito, cuja base é apenas a lógica dedutiva. (3) Nenhuma 
das duas teorias nega a lógica formal, mas lhe estabelecem li
mites e preconizam novos métodos de interpretação jurídica.

As duas teorias divergem, principalmente no seguinte 
ponto: enquanto a Teoria da argumentação se esteia em um pro
cesso dialético de argumentação, a Teoria do razoável de Siches 
propõe uma interpretação correta para determinado caso, o 
que excluiría a participação do processo dialético.



Análise de Textos

Considerações sobre o Acórdão referente 
à apelação criminal, nQ 34.602-3

ACORDAM, em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justi
ça de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao apelo, a fim 
de absolver o recte., com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP.

Denunciado, ao Juízo da 3(P Vara Criminal da comarca de São 
Paulo, como infrator do art. 129, § 3* do CP, sob acusação de ter 
espancado sua mulher Ana Lúcia... produzindo-lhe lesões corporais, 
provocadoras do evento morte, foi Antônio Reynaldo... condenado ao 
cumprimento da pena de cinco (5) anos de reclusão, a ser descontada 
em regime prisional semi-aberto.

Inconformado, apelou em liberdade (Lei n* 5.94 l),o  sentenciado, 
negando a prática defeituosa, sustentando que as lesões traumáticas, 
causadoras da morte da vítima, resultaram de acidente de trânsito e 
pleiteando absolvição, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

Pelo improvimento do apoio manifestou-se a Procuradoria-Geral 
da Justiça.

A Turma Julgadora provê, entretanto, o recurso a fim de absolver 
o recte., Antônio Reynaldo..., não com o apoio no inc. III do art. 386
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da lei processual penal (não constituir o fato infração penal) mas com 
fundamento no inc. VI do mesmo dispositivo (não existir prova sufi
ciente para a condenação).

O conjunto probatório carreado para os autos, no decorrer do 
inquérito e da instrução criminal, apresenta aos julgadores três hipó
teses ou versões para os fatos descritos na denúncia: primeira, acolhi
da pela sentença, com total apoio da Procuradoria-Ceral da Justiça, 
no sentido de que o réu, ora recte., espancou brutalmente a esposa, 
produzindo-lhe traumatismo craniano, que, conjugado com compli
cações posteriores (processo infeccioso (broncopneumonia), hepático 
(abcesso) e meningo encefálico) determinou o êxito letal; segunda, 
veementemente sustentada pela d. defesa, segundo a qual a morte de
correra, única e exclusivamente, de traumatismo crânio-encefálico e 
conseqüentes alterações no decurso do tratamento, resultantes de aci
dente ou quase-acidente de automóvel; terceira e última combinando 
as duas primeiras, ocorrência não só da agressão violenta mas também 
da brusca frenada do veículo, visando evitar colisão, de certa forma ad
mitida pela sentença ao observar, sob aplauso da Procuradoria-Geral 
da Justiça: “Admita-se, por esforço e por hipótese, convincente a versão 
do quase-acidente de veículos. Ter-se-ia, aí, explicação para a lesão fron
tal. Restam inexplicados os demais ferimentos" (fls. 22 e 180).

A sentença, como salientado, ainda que admitindo a possibilida
de da também ocorrência de violenta frenada de veículo, provocado- 
ra de lesão corporal, inclinando-se decididamente pela primeira hipó
tese, entendendo-a robustamente comprovada e considerando parcial 
e de manifesta suspeição a prova em que se apoiou a ilustrada defesa 
para invocar o prevalecimento da segunda versão.

Forçoso reconhecer-se, entretanto, que a argüição de suspeição 
melhor se ajusta à principal prova alicerce do decisório: os depoimen
tos das testemunhas Verônica..., tia da ofendida, e Maria Tereza..., 
ex-empregada. Uma e outra se declararam inimigas do acusado.

A versão de lesão cerebral decorrente de frenada, violenta e ines
perada, para evitar acidente de maior gravidade, não pode ser afasta
da e arredada como totalmente mendaz e insatisfatória. Conforme já
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observou, admitiu-se como possível, convincente mesmo, a própria de
cisão recorrida, secundada pela Procuradoria-Geral da Justiça. Mes
mo porque conta com pelo menos algum respaldo probatório. O laudo 
médico-legal, de fls. 23, elaborado com base no relatório do Hospital 
e Maternidade São Luiz, consignou que “a paciente Ana Lúcia..., foi 
atendida em chamado de ambulância dia 2/10/82, com história da 
paciente de que havia batido cabeça no carro”. E o médico João Paulo 
Tardivo, primeiro e único profissional médico que atendeu a ofendida, 
enquanto ainda lúcida e em condições de conversar, afirmou categórico 
que, em resposta a sua pergunta sobre “o que havia se passado”, Ana 
Lúcia declarou, também firme e segura que “na noite anterior viajava 
no interior de um veículo, quando houve frenada brusca, no que ela foi 
projetada para frente, ferindo-se no pára-brisa" (fls. 31 v. e 131).

As equimoses generalizadas, descritas no laudo médico, tanto po- 
deriam resultar de espancamento como de quedas, batidas em móveis 
e cenas de histerismo, provocadas pelo constante etilismo da ofendi
da, amplamente comprovado nos autos. Marcos Nuggeri, auxiliar de 
segurança do "Portal do Morumbi”, ouvido apenas na polícia (fs. 
79-80) descreveu um verdadeiro “carnaval provocado pela vítima, 
que parecia estar completamente transtornada", e a própria filha, em 
depoimento considerado suspeito pela sentença, disse que "por causa 
da bebida a mãe da declarante chegava mesmo a cair no chão e nessas 
oportunidades batia o corpo entre móveis da casa e lembra-se a decla
rante que isso provocou ferimentos em seu corpo” (fls. 143).

As fraturas de um dente e do dorso do nariz mencionadas na de
claração de fls. 7 e 8 do médico Roberto Bertaco Nunes não foram 
consignadas pelos legistas subscritores dos autos de exames de cor
po de delito, direto e indireto (fls. 23 e 25), e necroscópico (fls. 44) 
conforme observou a ilustrada defesa. Cumpre observar que, em seu 
depoimento policial, o próprio Roberto Bertaco Nunes salientou que 
a segunda (fratura do nariz) era meramente suspeita (fls. 33). Lo
calizadas na cabeça, parte do corpo que teria batido contra o painel 
do veículo, após a frenada, poderíam ter sido conseqüência desta ou, 
também, de golpes deferidos pelo réu.
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A verdade é que as duas primeiras versões contam com algum 
apoio probatório no bojo dos autos.

Considerada a terceira hipótese, de espancamento e choque de ca
beça, provocado este pela frenada brusca e imprevista, admitida pela 
sentença, torna-se totalmente admissível, a conclusão de que a lesão 
cerebral, única responsável pela ocorrência do coágulo, internamento da 
paciente e posteriores complicações decorreu exclusivamente da segun
da causa, ausente qualquer nexo entre tais consequências e as demais 
lesões, caracterizadas por simples equimoses, que, apesar de generaliza
das, jamais justificariam internação ou complicação mais grave.

A única pessoa capaz de esclarecer devida e definitivamente a 
real determinante da lesão, provocadora do evento letal, não pôde ser 
ouvida pelas autoridades policial e judicial, e as duas únicas pessoas 
que com ela conversaram, em momento de lucidez, depuseram de for
ma diametralmente oposta a respeito. Uma, a tia, afirmou que ouvira 
a sobrinha declarar que se encontrava lesionada em razão de espan
camento, praticado pelo marido; outra, o médico que primeiro a aten
deu, sustentou que afirmara a vítima que se acidentara no interior do 
automóvel conduzido pelo réu.

O fato da sentença ter determinado a apuração de possível res
ponsabilidade criminal e comunicação ao Conselho de Medicina, re
lativamente à conduta profissional da segunda, que entendeu "infeliz 
e até mesmo irresponsável” não invalida, por si só, seu testemunho. 
Atuação profissional é uma coisa e depoimento outra muito diversa. 
Nunca será demais, por outro lado, relembrar que a primeira enfati
zou ser “inimiga do acusado”, ora pte.

A versão da denúncia aparentemente mostra-se a mais lógica, a 
mais aceitável, muito provavelmente será, talvez, a única verdadeira 
mas não se pode, em face da prova, arredar-se como absurda, insensa
ta e de impossível ocorrência, qualquer das outras duas.

A possibilidade de reconhecimento de uma e outra, implicando 
em afrmativa de inocência ou de responsabilidade apenas pelo delito 
de lesões corporais leves, levanta sérias e indispensáveis dúvidas na
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mente dos julgadores de 2a Instância, impedindo-os de alcançar aquele 
grau de íntimo convencimento apto a conduzir à certeza, à plena con
vicção de culpabilidade, suficiente a justificar seguro e preciso juízo 
condenatório, em que a consciência tranquilamente possa repousar.

O exame, acurado e cuidadoso dos autos, poderá levar à quase 
certeza da culpabilidade do apte. E da justiça de sua condenação mas 
não à certeza, plena e inarredável, absolutamente necessária para con
denar-se quem quer que seja. Pairando dúvida, mínima que seja, im
põe-se decreto absolutório, com fundamento no in dubio pro reo.

Certeza da ocorrência delituosa e de sua autoria são sempre exi
gidas, por juristas e pela jurisprudência, para admitir a prolação de 
edito condenatório, como bem lembrou a ilustrada defesa, lembrando 
o memorável pronunciamento de MALATESTA, que vale a pena, de 
novo, transcrever: "O direito da Sociedade só se afirma racionalmente 
como direito de punir, o verdadeiro réu; e para o espírito humano só 
é verdade o que é certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoá
vel, presta-se homenagem ao direito do acusado, e não se oprime o da 
Sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqui
lidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se 
pretendesse punir; porquanto todos se sentiríam na possibilidade de 
serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançai na consciên
cia social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta 
não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora 
daquela mesma tranquilidade para cujo restabelecimento foi consti
tuída; não será mais a defensora do direito, e sim a força imane que 
pode, por sua vez, esmagar o direito indébil” (“Lógica das Provas”, 
Ed. Saraiva, págs. 14 e 15).

Referindo-se à legislação processual americana, observou heleno 
fragoso, in "Jurisprudência Criminal”, 1V485, nota 389, que esse 
é o princípio que vigora no direito norte-americano, incluído entre as 
regras do devido processo legal, due process of law. Não se pode 
aplicar a pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável, any 
reasonable doubt. Aqui não basta estabelecer sequer uma probabili
dade, it is not suficient to establish a probability even a strong
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one: é necessário que o fato fique demonstrado de modo a conduzir 
à certeza moral, que convença ao entendimento, satisfaça a razão e 
dirija o raciocínio, sem qualquer possibilidade de dúvida (cf kennys, 
"Outlines of Criminal Law", 1958, pág. 480).

A sociedade só se sente legitimamente perturbada na sua tran
quilidade com a certeza do delito, e de seu autor é lógico, asseverando 
gorphf.: "S’il subsiste une doute, c’est que la preuve n’est pasfaite" e 
arrematando o insigne carrara: "no processo criminal, máxime para 
condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, po
sitivo como qualquer expressão algébrica".

Condenação exige certeza absoluta, quer do crime quer da autoria.
Não basta a alta probabilidade, desta ou daquele.
A certeza é aqui a conscientia dubitandi secura, que falava 

vico e que não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos in
discutíveis, de caráter geral, que evidenciam o delito e autoria (sauer, 
“Crundlagen des Prozesserechts", 1929, pág. 75), sob pena de con
duzir tão-somente à íntima convicção insuf ciente” (heleno fragoso, 
"Revista de Direito Penal” -  5°/148, edl. Borsói).

A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos objetivos 
indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e 
indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a 
certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se 
transformar o princípio do livre convenámento em arbítrio. A certeza 
que pode e deve levar à condenação é aquela de que todos devem parti
cipar, alcanáda [sic] sub specie universalis. Como diz jean patarin, 
citado por heleno fragoso, no trabalho acima referido (pág. 149) "a 
procura da certeza perfeita revela-se uma exigência particularmente im
periosa do direito penal". Certeza é sinônimo de manifesto, de evidente.

E, como indagava ary franco, em "O Júri e a Constituição Fe
deral de 1946”, págs. 261-262, "que se poderá entender por mani
festo, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, 
que todos vêem necessariamente e sobre o que não admissível, em sã 
consciência, a possibilidade de afirmações díspares”.
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No caso em tela, essa possibilidade se apresenta clara, manifesta 
e evidente, pois das duas testemunhas que conversaram com a ofen
dida, enquanto ainda lúcida, uma compromete o recte., apoiando a 
descrição da denúncia, ao passo que outra o inocenta, alicerçando 
a narrativa da defesa e aquela que acusa declarou-se sua inimiga efoi 
por ela contraditada.

A Turma Julgadora não afirma que os fatos ocorreram conforme 
sustentou o nobre defensor em suas excelentes razões de recurso. Se
quer está convencida da inocência do réu, ora apte. Admite, apenas, 
a possibilidade, ainda que remota, de ter sido vitima de equivocada 
ou maldosa acusação e atemoriza-se, portanto, ante a perspectiva da 
manutenção de possível erro judiciário.

Assim, ainda que possa estar beneficiando voluntário agressor de 
esposa e involuntário autor da morte desta, atormentada embora pela 
dúvida, que chega a ser angustiante e cruel, prefere, mais uma vez, 
aplicar o in dubio pro reo, optando pela absolvição do recte.

Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dá-se, des
tarte, provimento ao apelo de Antônio Reynaldo..., afim de absolvê- 
lo, com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP.

Custas na forma da lei.
O julgamento teve a participação dos Srs. Des. Diwaldo Sam

paio e Gentil Leite, com votos vencedores.

São Paulo, 26 de agosto de 1985.
silva leme, Pres. e Rei.

O termo acórdão, etimologicamente, é a terceira pessoa do plural 
(forma arcaica) do presente do indicativo do verbo acordar (concor
dar). Significa sentença coletiva proferida pelos Tribunais Superiores 
(CPC, art. 163; CPP, arts. 556, 563, 564 e 619). Como toda sen
tença acha-se revestido dos requisitos formais impostos por lei. A for
ma verbal substantivou-se.
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Texto 1

Lesão corporal seguida de morte -  Não caracterização.
Dúvida quanto a ter sido a vítima espancada pelo marido ou de 

que a lesão traumática causadora da morte tenha sido resultante de 
acidente de trânsito.

-  Aplicação da máxima in dubio rco -  art. 386, inc. VI, do 
CPP -  absolvição decretada.

Apelação criminal n° 34.602-3 São Paulo. Apelante: Antônio 
Reynaldo... -  Apelada: Justiça Pública.

Comentário ao texto 1

Esta parte configura a ementa: resumo articulado de lei. 
No caso, resumo que antecede o acórdão.

Texto 2

ACORDAM, em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justi
ça de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao apelo, afim 
de absolver o recte., com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP.

Denunciado, ao Juízo da 3 0  Vara Criminal da comarca de São 
Paulo, como infrator do art. 129, § 3° do CP, sob acusação de ter 
espancado sua mulher Ana Lúcia... produzindo-lhe lesões corporais, 
provocadoras do evento morte, foi Antônio Reynaldo... condenado ao 
cumprimento da pena de cinco (5) anos de reclusão, a ser descontada 
em regime prisional semi-aberto.

Inconformado, apelou em liberdade (Lei n9 5.941), o sentenáado, 
negando a prática defeituosa, sustentando que as lesões traumáticas, 
causadoras da morte da vítima, resultaram de acidente de trânsito e 
pleiteando absolvição, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

Pelo improvimento do apoio manifestou-se a Procuradoria-Geral 
da Justiça.

A Turma Julgadora provê, entretanto, o recurso a fim de absolver 
o recte., Antônio Reynaldo..., não com o apoio no inc. III do art. 386
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da lei processual penal (não constituir o fato infração penal) mas com 
fundamento no inc. VI do mesmo dispositivo (não existir prova sufi
ciente para a condenação).

Comentário ao texto 2

O texto acima exposto (texto 2) constitui o chamado his
tórico ou relatório que consiste na exposição dos fatos.

Texto 3

O conjunto probatório carreado para os autos, no decorrer do in
quérito e da instrução criminal, apresenta aos julgadores três hipóte
ses ou versões para os fatos descritos na denúncia: primeira, acolhida 
pela sentença, com total apoio da Procuradoria-Geral da Justiça, no 
sentido de que o réu, ora recte., espancou brutalmente a esposa, pro
duzindo-lhe traumatismo craniano, que, conjugado com complicações 
posteriores (processo infeccioso (broncopneumonia), hepático (abces
so) e meningo encefálico) determinou o êxito letal; segunda, veemen- 
temente sustentada pela d. defesa, segundo a qual a morte decorrera, 
única e exclusivamente, de traumatismo crânio-encefálico e conse- 
qüentes alterações no decurso do tratamento, resultantes de aciden
te ou quase-acidente de automóvel; terceira e última combinando as 
duas primeiras, ocorrência não só da agressão violenta mas também 
da brusca frenada do veículo, visando evitar colisão, de certa forma ad
mitida pela sentença ao observar, sob aplauso da Procuradoria-Geral 
da Justiça: "Admita-se, por esforço e por hipótese, convincente a versão 
do quase-acidente de veículos. Ter-se-ia, aí, explicação para a lesão fron
tal. Restam inexplicados os demais ferimentos " (fls. 180 e 22).

A sentença, como salientado, ainda que admitindo a possibilida
de da também ocorrência de violenta frenada de veículo, provocado- 
ra de lesão corporal, inclinando-se decididamente pela primeira hipó
tese, entendendo-a robustamente comprovada e considerando parcial 
e de manifesta suspeição a prova em que se apoiou a ilustrada defesa 
para invocar o prevalecimento da segunda versão.
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Forçoso reconhecer-se, entretanto, que a argüição de suspeição 
melhor se ajusta à principal prova alicerce do decisório: os depoimen
tos das testemunhas Verônica..., tia da ofendida, e Maria Tereza..., 
ex-empregada. Uma e outra se declararam inimigas do acusado.

A versão de lesão cerebral decorrente de frenada, violenta e 
inesperada, para evitar acidente de maior gravidade, não pode ser 
afastada e arredada como totalmente mendaz e insatisfatória. Con
forme já observou, admitiu-se como possível, convincente mesmo, 
a própria decisão recorrida, secundada pela Procuradoria-Ceral da 
Justiça. Mesmo porque conta com pelo menos algum respaldo pro
batório. O laudo médico-legal, de fls. 23, elaborado com base no 
relatório do Hospital e Maternidade São Luiz, consignou que “a 
paciente Ana Lúcia..., foi atendida em chamado de ambulância dia 
2/10/82, com história da paciente de que havia batido cabeça no 
carro”. E o médico João Paulo Tardivo, primeiro e único profissio
nal médico que atendeu a ofendida, enquanto ainda lúcida e em 
condições de conversar, afirmou categórico que, em resposta a sua 
pergunta sobre “o que havia se passado”, Ana Lúcia declarou, tam
bém firme e segura que “na noite anterior viajava no interior de um 
veículo, quando houve frenada brusca, no que ela foi projetada para 
frente, ferindo-se no pára-brisa” (fs. 31 v. e 131).

As equimoses generalizadas, descritas no laudo médico, tanto po
deríam resultar de espancamento como de quedas, batidas em móveis 
e cenas de histerismo, provocadas pelo constante etilismo da ofendi
da, amplamente comprovado nos autos. Marcos Nuggerí, auxiliar de 
segurança do “Portal do Morumbi”, ouvido apenas na polícia (fls. 
79-80) descreveu um verdadeiro “carnaval provocado pela vítima, 
que parecia estar completamente transtornada ”, e a própria filha, em 
depoimento considerado suspeito pela sentença, disse que “por causa 
da bebida a mãe da declarante chegava mesmo a cair no chão e nessas 
oportunidades batia o corpo entre móveis da casa e lembra-se a decla
rante que isso provocou ferimentos em seu corpo”(fls. 143).

As fraturas de um dente e do dorso do nariz mencionadas na de
claração de fls. 7 e 8 do médico Roberto Bertaco Nunes não foram
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consignadas pelos legistas subscritores dos autos de exames de cor
po de delito, direto e indireto (fls. 23 e 25), e necroscópico (fls. 44) 
conforme observou a ilustrada defesa. Cumpre observar que. em seu 
depoimento policial, o próprio Roberto Bertaco Nunes salientou que 
a segunda (fratura do nariz) era meramente suspeita (fls. 33). Lo
calizadas na cabeça, parte do corpo que teria batido contra o painel 
do veículo, após a frenada, poderíam ter sido consequência desta ou, 
também, de golpes deferidos pelo réu.

A verdade é que as duas primeiras versões contam com algum 
apoio probatório no bojo dos autos.

Considerada a terceira hipótese, de espancamento e choque de ca
beça, provocado este pela frenada brusca e imprevista, admitida pela 
sentença, torna-se totalmente admissível, a conclusão de que a lesão ce
rebral, única responsável pela ocorrência do coágulo, internamento da 
paciente e posteriores complicações decorreu exclusivamente da segunda 
causa, ausente qualquer nexo entre tais consequências e as demais le
sões, caracterizadas por simples equimoses, que, apesar de generaliza
das, jamais justificariam internação ou complicação mais grave.

A única pessoa capaz de esclarecer devida e definitivamente a 
real determinante da lesão, provocadora do evento letal, não pôde ser 
ouvida pelas autoridades policial e judicial, e as duas únicas pessoas 
que com ela conversaram, em momento de lucidez, depuseram defor
ma diametralmente oposta a respeito. Uma, a tia, afrmou que ouvira 
a sobrinha declarar que se encontrava lesionada em razão de espan
camento, praticado pelo marido; outra, o médico que primeiro a aten
deu, sustentou que afirmara a vítima que se acidentara no interior do 
automóvel conduzido pelo réu.

O fato da sentença ter determinado a apuração de possível res
ponsabilidade criminal e comunicação ao Conselho de Medicina, re
lativamente à conduta profissional da segunda, que entendeu “infeliz 
e até mesmo irresponsável" não invalida, por si só. seu testemunho. 
Atuação profissional é uma coisa e depoimento outra muito diversa. 
Nunca será demais, por outro lado, relembrar que a primeira enfati
zou ser “inimiga do acusado", ora pte.
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A versão da denúncia aparentemente mostra-se a mais lógica, a 
mais aceitável, muito provavelmente será, talvez, a única verdadeira 
mas não se pode, em face da prova, arredar-se como absurda, insensa
ta e de impossível ocorrência, qualquer das outras duas.

A possibilidade de reconhecimento de uma e outra, implicando 
em afirmativa de inocência ou de responsabilidade apenas pelo delito 
de lesões corporais leves, levanta sérias e indispensáveis dúvidas na 
mente dos julgadores de 2a Instância, impedindo-os de alcançar aquele 
grau de íntimo convencimento apto a conduzir à certeza, à plena con
vicção de culpabilidade, suficiente a justificar seguro e preciso juízo 
condenatório, em que a consciência tranquilamente possa repousar.

O exame, acurado e cuidadoso dos autos, poderá levar à quase 
certeza da culpabilidade do apte. E da justiça de sua condenação mas 
não à certeza, plena e inarredável, absolutamente necessária para con
denar-se quem quer que seja. Pairando dúvida, mínima que seja, im- 
põe-se decreto absolutório, com fundamento no in dubio pro reo.

Certeza da ocorrência delituosa e de sua autoria são sempre exi
gidas, por juristas e pela jurisprudência, para admitir a prolação de 
edito condenatório, como bem lembrou a ilustrada defesa, lembrando 
o memorável pronunciamento de MALATESTA, que vale a pena, de 
novo, transcrever: “O direito da Sociedade só se afirma racionalmente 
como direito de punir, o verdadeiro réu; e para o espírito humano só 
é verdade o que é certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoá
vel, presta-se homenagem ao direito do acusado, e não se oprime o da 
Sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqui
lidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se 
pretendesse punir; porquanto todos se sentiríam na possibilidade de 
serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançai na consciên
cia social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta 
não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora 
daquela mesma tranqüilidade para cujo restabelecimento foi consti
tuída; não será mais a defensora do direito, e sim a força imane que 
pode, por sua vez, esmagar o direito indébil" (“Lógica das Provas", 
Ed. Saraiva, págs. 14 e 15).
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Referindo-se à legislação processual americana, observou heleno 
fragoso, in “Jurisprudência Criminai', l 9/485, nota 389, que esse 
é o princípio que vigora no direito norte-americano, incluído entre as 
regras do devido processo legal, due process of law. Não se pode 
aplicar a pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável, any 
rcasonable doubt. Aqui não basta estabelecer sequer uma probabili
dade, it is not suficient to establish a probability even a strong 
one: é necessário que o fato fique demonstrado de modo a conduzir 
à certeza moral, que convença ao entendimento, satisfaça a razão e 
dirija o raciocínio, sem qualquer possibilidade de dúvida (cf. kennys, 
“Outlines of Criminal Law’’, 1958, pág. 480).

A sociedade só se sente legitimamente perturbada na sua tran
quilidade com a certeza do delito, e de seu autor é lógico, asseverando 
gorphe: "S’il subsiste une doute, c’est que la preuve n’est pas fait” e 
arrematando o insigne carrara: "no processo criminal, máxime para 
condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, po
sitivo como qualquer expressão algébrica”.

Condenação exige certeza absoluta, quer do crime quer da autoria.
Não basta a alta probabilidade, desta ou daquele.
A certeza é aqui a conscientia dubitandi secura, que falava 

vico e que não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos in
discutíveis, de caráter geral, que evidenciam o delito e autoria (sauer, 
"Crundlagen des Prozesserechts”, 1929, pág. 75), sob pena de con
duzir tão-somente à íntima convicção insuficiente (heleno fragoso, 
“Revista de Direito Penal” -  5V148, edl. Borsói).

A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos objetivos in
discutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indis
pensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza 
subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se trans
formar o princípio do livre convencimento em arbítrio. A certeza que 
pode e deve levar à condenação é aquela de que todos devem partiápar, 
alcanáda sub specie universalis. Como diz jean patarin, citado por 
heleno fragoso, no trabalho acima referido (pág. 149) "a procura da
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certeza perfeita revela-se uma exigência particularmente imperiosa 
do direito penal”. Certeza é sinônimo de manifesto, de evidente.

E, como indagava ary franco, em "O Júri e a Constituição Fe
deral de 1946”, págs. 261-262, “que se poderá entender por mani
festo, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, 
que todos vêem necessariamente e sobre o que não admissível, em sã 
consciência, a possibilidade de afirmações díspares”.

No caso em tela, essa possibilidade se apresenta clara, manifesta 
e evidente, pois das duas testemunhas que conversaram com a ofen
dida, enquanto ainda lúcida, uma compromete o recte., apoiando a 
descrição da denúncia, ao passo que outra o inocenta, alicerçando 
a narrativa da defesa e aquela que acusa declarou-se sua inimiga e foi 
por ela contraditada.

A Turma Julgadora não afirma que os fatos ocorreram conforme 
sustentou o nobre defensor em suas excelentes razões de recurso. Se
quer está convencida da inocência do réu, ora apte. Admite, apenas, 
a possibilidade, ainda que remota, de ter sido vítima de equivocada 
ou maldosa acusação e atemoriza-se, portanto, ante a perspectiva da 
manutenção de possível erro judiciário.

Assim, ainda que possa estar beneficiando voluntário agressor de 
esposa e involuntário autor da morte desta, atormentada embora pela 
dúvida, que chega a ser angustiante e cruel, prefere, mais uma vez, 
aplicar o in dubio pro reo, optando pela absolvição do recte.

Comentário ao texto 3

Percebe-se que o texto supramencionado se fixa na apre
sentação dos argumentos e das regras do direito normativo 
em que se apoia a Turma Julgadora. Eis por que se fala aqui 
da motivação, da decisão, parte correspondente à confirma
ção (pístis), enquanto a ementa c o histórico se relacionam ao 
exórdio na retórica aristotélica.

Podemos observar no texto a argumentação objetiva e a 
argumentação subjetiva.
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1. Argumentação objetiva

Há de se recordar dos argumentos que Pcrclman chama 
de quase lógicos. Dois desses argumentos transparecem claros 
no texto em questão. O primeiro é o argumento pragmático ou 
ad consequentiam: “Admite, apenas, a possibilidade, ainda que 
remota, de ter sido vítima de equivocada ou maldosa acusa
ção e atemoriza-se, portanto, ante a perspectiva de possível erro 
judiciário" (grifos nossos).

O segundo argumento quase lógico, visível no texto, é o 
ex auctoritate ou ab auctoritate, ou simplesmente de autoridade 
(por autoridade).

A Turma Julgadora, com o intuito de corroborar sua as
serção, socorre-se de autores, juristas e professores de alto 
gabarito. Para tanto, arma-se uma cadeia de autoridades:

1. Malatesta -  "... só é verdade o que é certo: por isso, 
absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se ho
menagem ao direito do acusado, e não se oprime o da 
sociedade".

2. Heleno Fragoso -  “Não se pode aplicar a pena sem que 
a prova exclua qualquer dúvida razoável, any reasonable 
doubt.”

3. Gorphe -  “S'il subsiste une doute, c'est que la preuve 
n'est pas faite.”1

4. Carrara -  “No processo criminal, máxime para conde
nar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evi
dência, positivo como qualquer expressão algébrica."

5. Vico -  “A certeza é aqui a conscientia dubitandi secura.”
6. Heleno Fragoso (Jean Patarin) -  “A procura da certeza 

perfeita revela-se uma exigência particularmente impe
riosa do direito penal.”

1 Se subsiste uma dúvida, é que não se fez a prova.
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7. Ary Franco -  "... que se poderá entender por manifes
to, por evidente, senão aquilo que se impõe à percep
ção de todos, que todos vêem necessariamente e sobre 
o que não é admissível, em sã consciência, a possibili
dade de afirmações díspares”.

Ao focalizarmos, no texto, a citação, característica do argu
mento ex auctoritate, observamos um cruzamento de textos, o 
que configura a intertextualidade, conceito indissociável da poli
fonia ou dialogismo, elemento constitutivo da linguagem.

O dialogismo supõe, em qualquer forma de discurso, a 
presença de outras vozes, a presença e o papel do outro. O que 
importa não é o eu (locutor) ou o tu (interlocutor), mas o es
paço dialógico em que eles atuam. Dessarte, o eu instaura o 
tu; o ego supõe o alter. Todo eu é um tu virtual em virtude da 
reversibilidadc entre eles, o que torna a atividade discursiva 
essencialmente dialógica.

Com respeito à intertextualidade, podemos fazer as se
guintes observações: (1) todo texto engata-se num contexto, 
este é caixa de repercussão daquele, o que significa não haver 
texto homogêneo; (2) todo texto permuta-se em outro texto, 
oferece possibilidades de permuta com outro texto; (3) há vá
rias formas de permuta em dependência do tipo de permuta, 
e de quem faz a permuta; (4) o cruzamento de texto diz res
peito a todo e qualquer tipo de texto: oral, escrito, jurídico, 
cinematográfico, pictórico etc.

Vale lembrar que a intertextualidade pode ser explícita 
(quando há citação da fonte do texto, como no nosso caso) e 
implícita (quando não há citação da fonte). Como exemplo des
te tipo, podemos propor o samba de Orcstes Barbosa e Nocl 
Rosa, citado por Máximo e Didier (1990, p. 246), com o título 
Habeas-Corpus, grifado com hífen, inexistente em latim.

No tribunal da minha consciência,
O teu crime não tem apelação.
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Debalde tu alegas inocência,
E não terás minha absolvição.
Os autos do processo da agonia,

Que me causaste em troca ao bem que eu te fiz,

Chegaram lá daquela pretoria 
No qual o coração foi o juiz.

Tu tens as agravantes da surpresa 
E também as da premeditação 

Mas na minh'alma tu não ficas presa 
Porque o teu caso é caso de expulsão.
Tu vais ser deportada do meu peito 

Porque teu crime encheu-me de pavor.

Talvez o habeas-corpus da saudade
Consinta o teu regresso ao meu amor. (grifo nosso)

Talvez o exposto seja uma digressão justificada por mos
trar que o argumento ex auctoritate, muito usado na área jurí
dica, não é, de modo algum, despiciendo.

Ainda na análise do texto cm tela, importa lembrar um 
dos procedimentos discursivos básicos, a saber, os operadores 
argumentativos.

A vinculação da Filosofia ao vocabulário linguístico-gra- 
matical é um dado aceito por todos, c transparece até mesmo 
no título de gramáticas, haja vista a Gramática filosófica da lín
gua portuguesa de Jerônimo Soares Barbosa. O termo modalida
de remonta à linguagem filosófica ou, de forma mais explíci
ta, à Lógica. Jolivet (1975, p. 146) conceitua modalidade como 
"Propriedade das proposições que enunciam a maneira (ou 
modo) pela qual o predicado convém (ou não) ao sujeito...”
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A gramática especulativa medieval busca o entrelaçamen
to com a filosofia escolástica. Com base em Santo Tomás de 
Aquino, os gramáticos distinguem os modi essendi, modi in- 
telligendi e os modi significandi (processos linguísticos de ex
teriorização da fala). Os termos dictum (informação básica) 
e modus (determinação do sujeito, predicado ou oração), de 
que muitos dos renomados linguistas modernos se utilizam, 
sabem à linguagem filosófica aristotélico-tomista. Diga-se o 
mesmo do quadrado lógico (aristotélico) e do hexágono de 
Blanché. Também relacionada à linguagem filosófico-grama- 
tical da Idade Média está a classificação de uma das fontes do 
Direito: leis substantivas (fundo) e adjetivas (forma), distinção 
estabelecida por Bartolo, segundo a lição de Monteiro (1967, 
p. 16), e ainda em vigor.

O mesmo acontecia com os conectivos (conectores) que 
se usavam em consonância com a linguagem da lógica. As
sim, o porque, o ora apresentavam os argumentos, enquanto o 
então, o logo manifestavam a conclusão, como se pode obser
var na estruturação canônica do silogismo:

O homem é mortal.
Ora, Sócrates é homem.
Logo, Sócrates é mortal.

Contrariando a opinião tradicional de que a argumentação 
independe da língua, Ducrot sustenta que a argumentação se 
acha implícita na língua, está na língua, é inerente à língua, 
dotada de força argumentativa, cujo suporte é a relação entre 
o explícito e o implícito. A semântica linguística, Ducrot opõe 
a semântica argumentativa, cnunciativa pela qual, ao lado do 
conteúdo informativo, há outros conteúdos, com outras formas 
de relacionamento e, entre elas, a relação de “ser argumento 
para”, que leva o destinador à conclusão de algo ou, como di
zem Anscombre e Ducrot, "apresentar A como devendo levar 
o destinatário a concluir C”, ou “dar A como razão de crer B,”
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ou, enfim, impor um sentido. Consoante Mcyer (s.d., p. 122), 
para Anscombre e Ducrot "o explícito é linguisticamente por
tador de uma conclusão, sugerida pelas variáveis argumentati- 
vas imanentes à frase, quer o auditório concorde ou não”.

Fica visível, nesse quadro, a afinidade entre argumenta
ção e retórica, o que levou Koch (1984, p. 20) a considerá-las 
"quase sinônimos” e a requerer a presença de ambas em toda 
c qualquer forma de discurso. Nesse mesmo sentido, já se 
haviam manifestado Perelman e Tyteca, ao caracterizarem a 
argumentação como um ato de persuasão, cuja finalidade é 
levar o auditório a aderir à proposta do orador/falante, ao sa
lientarem o caráter relacionai da argumentação.

Importante é ressaltar o relevo concedido ao contexto por 
Anscombre e Ducrot. O contexto é que confere sentido ao 
texto e a força argumentativa reside no explícito e no implíci
to: no que diz o discurso e no contexto, inseparável do discur
so. A língua opera dentro de uma realidade quotidiana, atua 
sempre em relação aos outros, isto é, inserida num contexto. 
A semântica argumentativa surge no ato concreto da elocu
ção, o que supõe o contexto. A cena discursiva é algo mais 
englobante que remete a um cenário de maior amplitude que 
entra no discurso, com pressuposições partilhadas (o contex
to). O discurso, em sendo argumentativo, provoca efeitos de 
sentido, altera comportamentos, muda atitudes e não há, as
sim, como separá-lo do contexto.

Do que se fala a respeito dos atos ilocucionários e dos 
atos perlocucionários, sabemos que estes atos estão impreg
nados de uma força argumentativa, cuja finalidade é dirigir o 
destinatário a uma conclusão afirmativa ou negativa. A novi
dade apresentada por Ducrot foi assinalar onde está situada 
esta força argumentativa, como diz o próprio Ducrot.

As marcas linguísticas da argumentação, pelo fato mes
mo de serem linguísticas, fazem parte da própria estrutura da 
língua, isto é, da organização interna da língua e, por isso, lhe
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são inerentes. Entre tais marcas podemos citar os operadores 
argumentativos, entre os quais temos:

Conectivos -* * mas, porém, pois, pois que etc. 
Advérbios -* ainda, quase, até etc

Denotadores de inclusão -* ademais, até, mesmo, também,
outrossim etc.

Denotadores de exclusão -► só, somente, apenas, senão etc. 
Denotadores de retificação -* aliás, ou melhor, a saber etc.

Com relação aos operadores argumentativos ocorrentes 
no texto em tela podemos observar alguns:

* Ou (ou ... ou): este operador articula argumento que 
leva a uma conclusão para uma mesma direção (inclu
são); pode conduzir também a uma oposição entre as 
partes (exclusão). Para a retórica, A ou não A significa 
inclusão (A e A); para Aristóteles, A ou não A signi
fica exclusão.

Na ementa, há um exemplo da alternativa ou direcionada 
para conclusão oposta. “Dúvida quanto a ter sido vítima es
pancada pelo marido ou de que a lesão traumática causadora 
da morte tenha sido resultado de acidente de trânsito."

1* conclusão: causa mortis — espancamento causado pelo 
marido.
consequência -* condenação do marido.

2* conclusão: causa mortis -* pode ter sido acidente de 
trânsito.
consequência — absolvição do marido.

Outro exemplo claro de ou excludente, encontramo-lo 
nos versos correntes na Idade Media:

Quem não gosta de Erasmo
Ou é frade ou é asno.
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* Mas: Maingueneau (1989, p. 165) ensina que o mas 
pode comportar uma “refutação” ou uma "argumen
tação". Liga dois atos distintos, um levando o in
terlocutor a determinada conclusão. Em ambos os 
casos, há uma ideia de oposição de locutor e não pro
priamente de conteúdo. No texto seguinte, é o que 
parece acontecer, em que o mas vem acompanhado 
do não só e também.
"[...] o réu, ora recte., espancou brutalmcnte a espo
sa, produzindo-lhe traumatismo craniano, que conju
gado com complicações posteriores... determinou o 
êxito letal; segunda, veementemente sustentada pela 
d. defesa, segundo a qual a morte decorrera, única e 
exclusivamente, de traumatismo crânio-encefálico e 
conseqüentes alterações no decurso do tratamento, 
resultantes de acidente ou quase-acidente de automó
vel; terceira e última combinando as duas primeiras, 
ocorrência não só da agressão violenta mas também da 
brusca frenada do veículo,[...]" (grifo nosso)

Pctri (1994, p. 110) anota que o ou, no texto, opera como 
marcador de disjunção exclusiva e inclusiva.

Vamos encontrar no texto dois outros casos em que o mas 
parece assumir conotação de refutação. Ei-los:

"A versão da denúncia aparentemente mostra-se a mais 
lógica, a mais aceitável, muito provavelmente, será, talvez, a 
única verdadeira mas não se pode, em face da prova, arredar- 
se como absurda, insensata e de impossível ocorrência, qual
quer das outras duas.” (grifo nosso)

"O exame, acurado e cuidadoso dos autos, poderá levar 
a quase-certeza da culpabilidade do apte. e da justiça de sua 
condenação mas não à certeza, plena e inarredável, absolu
tamente necessária para condenar-se quem quer que seja." 
(grifo nosso)
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Convém lembrar que quanto mais polêmico for o texto, 
mais afloram as adversativas.

2. Argumentação subjetiva

A argumentação subjetiva transparece no empenho da 
Turma Julgadora cm ressaltar a necessidade de certeza “plena 
e inarredável” para a condenação. Qualquer dúvida razoável, 
mínima que seja, implica absolvição, fundada no in dubio pro 
reo, de conotação subjetiva clara. O Acórdão em questão traz- 
nos à lembrança o filme de Sidney Lumet Twelve angry men 
(Doze homens e uma sentença). Gary Cooper, um dos jura
dos, logra persuadir os demais, o que leva à absolvição de um 
rcu acusado de assassinato, jogando com o reasonable doubt.

Todos os estudiosos do discurso são unânimes em afir
mar que todo e qualquer ato discursivo implica a revelação 
da imagem do locutor de forma explícita ou implícita. A 
esta construção da imagem do locutor dá-se, como vimos, 
o nome de éthos.

Com o éthos, busca o orador falante projetar no auditório 
uma imagem eufórica (positiva) com o fito de lhe conquistar 
a adesão à tese proposta, o que ocorre em qualquer texto, 
mesmo em qualquer troca verbal, uma vez que todo texto é 
argumentativo. Percebe-se que o éthos se relaciona ao ora
dor, ao passo que o páthos se refere ao auditório, como, aliás, 
já foi assinalado.

Os modernos falam em éthos discursivo e éthos prévio. Main- 
gueneau (2005, p. 71) prefere éthos discursivo e éthos pré-dis- 
cursivo. O éthos discursivo é o que se constrói pelo discurso; 
éthos prévio é, consoante Haddad (2005, p. 145), “a imagem 
preexistente do locutor", e se constitui de traços positivos 
(eufóricos) ou negativos (disfóricos) da imagem do orador. 
A rejeição que alguns políticos sofrem de parte da camada da 
sociedade provém, por certo, do éthos prévio. No caso do acór
dão, em estudo, pode-se falar também de um éthos prévio de
corrente daquela aura de respeitabilidade, de competência,
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de honestidade que circunda, normalmente, as Turmas Jul
gadoras, constituídas, como sabemos, por desembargadores 
de notório saber jurídico e de ilibada reputação moral.

Pensamos que, no Acórdão, o éthos discursivo transparece 
pelos sinais seguintes:

1. O texto transpira calma, moderação, ponderação e 
prudência, o que o liga à phrónesis aristotélica. Ao lon
go do texto, várias passagens sustentam esta afirma
ção. Basta citar uma: “Assim, ainda que possa estar 
beneficiando voluntário agressor de esposa e involun
tário autor da morte desta, atormentada embora pela 
dúvida, que chega a ser angustiante e cruel, prefere, 
mais uma vez aplicar o in dubio pro reo, optando pela 
absolvição do recte.”

2. A areté também faz-se presente, decorrência que é da 
phrónesis: quem é moderado, prudente e ponderado 
será igualmente sincero.

3. A eúnoia ou lógos prático projeta, engendra no público 
uma disposição agradável em relação ao orador. Decor
re também da phrónesis. Podemos assinalar isto quan
do, no texto, a Turma Julgadora se reporta ao defensor 
com as expressões "digna defesa”, “ilustrada defesa”, 
"nobre defensor". O mesmo ocorre com relação à de
núncia: “A versão da denúncia aparentemente mostra- 
se a mais lógica, a mais aceitável, muito provavelmen
te será, talvez, a única verdadeira, mas não se pode, em 
face da prova, arredar-se como absurda, insensata e de 
impossível ocorrência, qualquer das outras duas."

Texto 4

Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dá-se, des
tarte, provimento ao apelo de Antônio Reynaldo..., a fim de absolvê- 
lo, com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP.

Custas na forma da lei.
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O julgamento teve a participação dos Srs. Drs. D. Waldo 
Sampaio e Gentil Leite, com votos vencedores.

São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Silva Leme, Pres. e Rei.

Comentário ao texto 4

O texto em questão constitui o chamado dispositivo, ou, 
na Retórica aristotélica, a conclusão que, como sabemos, é a 
pedra de toque de toda c qualquer peça oratória, e, de modo 
especial, do Direito Penal, pois envolve a absolvição ou con
denação do réu, embora uma ou outra possa já estar desenha
da no conjunto probatório.

3. Fábula de Fedro

Toda e qualquer forma de discurso c argumentativa, uma 
vez que a argumentação se encontra subjacente nas mani
festações da própria língua. Em sendo argumentativa, toda 
e qualquer forma de discurso é, por consequência, retórica.

Nas multiformes atividades de que participam os homens, 
sejam elas religiosas, jurídicas, políticas, ou nas mais simples, 
há sempre a busca de operar transferências de opiniões, de 
buscar a adesão a determinado ponto de vista, de obter resul
tados pela via do convencimento e da persuasão. Nesse sen
tido, vêm, muito a propósito, as palavras de Vignaux (1985, 
p. 5): "La controverse politique, la publicité commerciale, les 
discussions ordinaires entretiennent ccttc ncccssité quotidien- 
ne: celle d'affirmer, de s’affirmer et par voie de conséquence, 
de se créer des champs d'accord au prix de desaccords ou d'ex- 
clusions partagées.”2

2 A controvérsia política, a publicidade comercial, as discussões comuns 
alimentam esta necessidade quotidiana: a de afirmar, de afirmar-se, por 
consequência, de criar para si próprio formas de acordo mesmo com desa
cordos e exclusões compartilhadas.
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Estabelecido está que o convívio social pode prosperar 
só com a negociação, entre os membros da sociedade, das di
ferenças que os separam. Não houvesse negociação, Hobbes 
estaria com a razão e os homens seriam lobos que se devo
rariam uns aos outros, em constante guerra de todos contra 
todos: bellum omnium in omnes.

Embora se dê, talvez, mais atenção à face não conflitual, 
no continuado intercâmbio comunicativo, a face conflituosa 
nas relações comunicacionais é inegável, mesmo porque uma 
das razões do convívio humano, na vida social, é, como vi
mos, aparar arestas inevitáveis pelo império das leis e, assim, 
construir o equilíbrio entre as tensões múltiplas, na convi
vência dos opostos.

Exemplo de texto conflituoso é a fábula de Fedro "O Lobo 
c o Cordeiro” (Lupus et Agnus), na qual a relação entre os in
terlocutores é claramente de oposição a nos lembrar a oposi
ção entre o bem (o cordeiro) e o mal (o lobo). Vem de longe a 
tendência dc interpretar o universo como teatro da luta entre 
o bem e o mal. O sistema medieval até o século XII é binário, 
dualista: céu/infcrno; clcitos/condcnados; senhores/servos. 
Le Goff (1995, p. 252) fala na “Retórica do dualismo: as duas 
cidades, os dois poderes, as duas espadas, o clero e os leigos, 
o Papa c o imperador; há também os dois exércitos, o dc Cris
to e o de Satanás".

Para todos os que conhecemos a fábula, é nítida a presen
ça do polo conflitual e, em decorrência, da própria Retórica, 
cuja função é, na lição de Boissinot (1994, p. 4), agonística. 
Eis a fábula na tradução de Sousa da Silveira (1948, p. 20):

Um lobo e um cordeiro compelidos pela sede tinham vindo a um 
mesmo ribeiro; o lobo estava mais alto (mais acima) e o cordeiro mui
to mais baixo (muito mais abaixo).

Então o salteador (o lobo) incitado pela goela voraz trouxe um 
motivo de briga.
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Por que, diz ele, fizeste turva (turvaste) a água a mim que estou 
bebendo?

O lanígero temendo (cheio de medo) em resposta:
Como posso, dize, fazer isso de que te queixas, ó lobo? O líquido 

corre de ti para os meus goles.
Aquele (o lobo) rebatido pela força da verdade diz:
Há seis meses disseste mal de mim.
O cordeiro respondeu:
[Eu] na verdade não era nascido.
Teu pai, por Hércules, diz aquele (o lobo) disse mal de mim.
E assim dilacera o agarrado (o cordeiro que ele agarrou) com 

morte injusta (matando-o injustamente).
Esta fábula foi escrita por causa daqueles homens que oprimem 

os inocentes por motivos fingidos.
O gcncro discursivo que melhor se casa com o texto, pa

rece-nos, é o gênero epidítico. O objetivo do texto é censurar 
o lobo e os que agem como lobos. Tanto assim é que Fedro 
fecha a fábula com estas palavras:

Haec propter illos scripta est homines fabula qui fictis causis in- 
nocentes opprimunt.

Entretanto, o texto lembra também o gênero judiciário, 
pois há um julgamento ou um arremedo de julgamento.

Na fábula, o toque propriamente retórico Fica a cargo do 
cordeiro. Ao lobo, não lhe assenta a moldura retórica. Fedro 
insiste em que o lobo não usa nada mais que pretextos. À 
míngua de argumentos, serve-se o lobo da lei do mais forte, 
da prepotência, o que contraria os princípios retóricos. O lobo 
não joga com o argumento ex auctoritate, mas com autoritaris
mo, presente, aliás, em outras fábula de Fedro, como a Fábula 
Vacca, capella, ovis et leo.

No discurso do lobo chama-nos a atenção o argumen
to quase lógico de transitividade: a suposta ofensa do pai do
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cordeiro ao lobo passa, transita ao cordeiro; este assume a 
culpa do pai.

O cordeiro repele as acusações do lobo com o argumen
to ab absurdo ou apagógico e se apoia na evidência dos fatos. O 
argumento de aparência demonstrativa é, no fundo, de cunho 
retórico. O argumento aparece duas vezes. Primeiro, quando 
o lobo acusa o cordeiro de lhe sujar a água, o que é impossí
vel, pois a água corre de cima para baixo, como nota Fedro:

Qui possum, quaeso, facere, quod quereris.lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor.3
O poeta latino usa o verbo decurrit, cujo prefixo de, con

soante Ernout e Meillet (1931, p. 294), indica afastamento, 
com ideia de movimento de cima para baixo, o que mostra
0 absurdo da acusação do lobo. Ademais, para frisar o ab
surdo, Fedro diz que o lobo estava na parte superior e o cor
deiro, na parte inferior realçado pela forma comparativa longe 
(muito abaixo). Aliás o próprio lobo reconhece sua estupidez 
e comete outro absurdo, quando acusa o cordeiro de havê-lo 
ofendido há seis meses. O lanígcro responde com outro argu
mento ab absurdo: não havia nascido.

O éthos prc-discursivo do lobo, encontramo-lo no fato de o 
autor chamar o lobo de latro e de lhe atribuir a voracidade com 
a expressão fauce improba. Ferreira Gullar, traduzindo esta fábu
la de La Fontaine (1997), atribui ao lobo o epíteto de “carnicei
ro". La Fontaine o chama de "bête cruelle" e diz que o lobo está 
“plcin de rage”. Assim é que figuramos o lobo e conhecemos, 
dessa forma, o seu éthos discursivo. Falta-lhe phrónesis (ponde
ração), areté (sinceridade) e eúnoia (boa aparência).

Ao cordeiro, sobram-lhe estes atributos e seu éthos pré-dis- 
cursivo revela-se no termo laniger usado por Fedro. Laniger con
trapõe-se a latro, predador. O cordeiro carrega e oferece a lã.

1 Como posso. dize. fazer isso de que te queixas, ó lobo?
A água corre de ti para os meus goles.
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Quanto ao auditório, a fábula de Fedro visa a um auditó
rio particular, a determinadas pessoas que ele bem conhece. 
O pronome illos tem sentido restrito, consoante a lição de 
Sousa da Silveira (1948, p. 20). A mesma fábula em La Fon- 
taine tem dimensão maior; está endereçada a todos; seu au
ditório é universal.

Consideramos suficientes estes dois textos para compro
var a presença do elemento retórico (argumentativo) em todo 
e qualquer texto discursivo conflitual ou não conflitual.



Glossário de Termos 
Relacionados à Retórica

Acordo
Cognato do latim accordare (concordar).
Ato pelo qual o auditório adere à tese do orador, aceitando-a e 
tornando-a sua.
Fala-se em acordo-prévio, a saber, proposta inicial aceita pelo 
orador e pelo auditório de que o orador se utiliza para facilitar a 
adesão à tese principal.

Actio
Termo latino, cognato de agere (agir, levar avante, impulsionar).
Ato pelo qual o discurso se concretiza e se põe em execução, 
passa de potência a ato, ou seja, passa de érgon para enérgeia, con
forme o ensinamento de Humboldt.

Adesão
Do latim adhaesio, cognato de adhaerere (aderir, estar ligado a). 
Ato pelo qual o acordo entre o orador e o auditório se torna real.

Agressão
Do latim adgressio, cognato de ad + gredi (marchar, ir para frente).
O termo foi usado por Pcrelman para indicar a necessidade de au
m entar o acordo estabelecido com o auditório. Não tem o sentido 
pejorativo que o marca atualmente.
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Alétheia
Termo grego, cujo significado é “verdade" e se relaciona com a 
Lógica, enquanto a Retórica se vincula à dóxa (opinião).

Alógico

O termo alógico consta em Coelho (1997, p. 99) para o qual o Direi
to não é lógico, mas alógico. Entendemos que o termo corresponde 
a quase lógico ou paralógico, isto é, assemelha-se à lógica, tem afinida
de com a lógica, como se lógica fosse.

Apodítico
Do grego apódesis (ação de mostrar).
Argumento estruturado em tom de verdade absoluta, isto é, in
contestável.

Areté
Termo grego, cujo significado é “sinceridade". Trata-se de uma 
das características do orador, ao lado da phrónesis e da eúnoia.

Argumentação
Do latim argumentatio, cognato de arguere (indicar, convencer).
Em Retórica, argumentação é o ato de procurar persuadir o audi
tório. Argumento é o meio, a estratégia para persuadir.

Arte
Do latim ars (arte).
Arte ou técnica; é o conjunto de pautas para orientar determina
da atividade criadora.

Auditório
Cognato de audire (ouvir).
Para Perelman, auditório é o conjunto daqueles que o orador/ 
falante quer levar à persuasão. O mesmo autor fala em auditó
rio universal (constituído pela totalidade de pessoas) e particular 
(constituído por um só interlocutor, ou pelo próprio locutor, ou 
um grupo de interlocutores com interesses comuns).

Autoridade
Do latim auctoritas, cognato de augere (aumentar, fazer crescer).
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Por esta razão é que alguns acham que o argumento ex 
auctoritate seja apenas confirmatório, o que não significa esteja 
destituído de valor. Tanto tem valor que é usual em todas as 
formas de comunicação.

Cinésica
Cognato do grego kinéo (mover, agitar-se).
A cinésica consiste na movimentação corporal, na gesticulação, 
c está estreitamente ligada à actio.

Contestar
Do latim contestari (colocar presentes as testemunhas das duas 
partes; contestar, divergir).
A Retórica é contestadora e contestável porque a uma opinião 
sempre se pode opor outra.

Convicção
Do latim convictio cognato de cum + vincere (vencer com).
Ato pelo qual se busca conscientizar alguém a concordar com al
guma proposta e se relaciona com o raciocínio analítico, visando 
o auditório universal.

Deliberativo
Do latim deliberativus, cognato de deliberare (deliberar, resolver, 
decidir).
Gênero discursivo proposto por Aristóteles, cuja função é tomar 
decisões com vistas ao futuro.

Demonstração
Do latim demonstratio, cognato de demonstrare (mostrar, argu
mentar).
Em Retórica, o termo se opõe a argumentar. Caracteriza-se pela 
estrutura silogística férrea, pela busca da evidência, da coerção, 
da linearidade do pensamento.

Dialética
Cognato do grego dia-légo (discutir, raciocinar).
O termo se confunde com Retórica, mas distingue-se pelo fato 
de a dialética ser especulativa (estuda os argumentos) e de a 
Retórica estudar a aceitabilidade dos argumentos.
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Dialogismo
Do grego dialogismos (conversação, discussão).
Discurso partilhado em que se supõe a presença de outras vozes, 
em oposição ao discurso monológico.

Digressão
Do latim digressio, cognato de digredior (afastar-se).
Elemento da Retórica, que, embora concatcnado à questão, não 
está diretamente relacionado com ela, podendo, entretanto, 
constituir um forte argumento.

Dispositio
Termo latino, cognato de disponere (arrumar, pôr em ordem).
Parte da Retórica que consiste em organizar os argumentos des
cobertos pela inventio.

Disputatio
Termo latino, cognato de disputare (examinar, estimar).
Na linguagem retórica, exposição de argumentos, discussão.
O termo é de origem aristotólica, foi assimilado pela filosofia e 
teologia tomista c incorporado ao vocabulário jurídico e retórico.

Dissentio
Termo latino, cognato de sentire (sentir).
No discurso retórico significa opinião diferente.
Também termo da filosofia e teologia tomistas. A disputatio con
sistia na assensio, dissentio e conclusio, de certa forma, correspon
dente a tese, antitese e sintese.

Dóxa
Termo grego cognato de doxéo (opinar, crer, pensar).
A dóxa aristotólica, corrente na Retórica, é a opinião comum, 
aceita por todos ou pela maioria.

Elocução
Do latim elocutio, cognato de e + loqui (falar com arte, falar bem).
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Parte da Retórica, cuja função é como dizer o que se achou na 
inventio, dando-lhe um toque elegante e atraente, ao modular o 
discurso.

Entimema
Termo grego cognato de time (avaliação, apreciação, estima).
Em Filosofia, é o silogismo em que falta uma das premissas. Na 
Retórica aristotélica é o raciocínio que opera com o conceito da 
verossimilhança.

Epidítico
Termo cognato do grego díke (controvérsia).
Gênero discursivo, cuja finalidade é o elogio ou a censura.

Éthos
Termo grego (caráter).
Uma das três fontes de provas estabelecidas por Aristóteles para 
se obter a persuasão. Em Retórica, é a impressão, a imagem que 
o orador projeta no auditório.

Éthos discursivo
Fala-se em éthos discursivo quando o próprio discurso constrói 
o éthos do orador.
O éthos aflora à medida que se desenvolve o discurso.

Éthos prévio
Trata-se da imagem preexistente do locutor constituído de tra
ços eufóricos ou disfóricos conhecidos pelo auditório.

Eúnoia
Termo grego. Ao lado da areté e da phrónesis, é uma das caracterís
ticas do orador, a saber, a imagem agradável, a boa aparência.

Exórdio
Do latim exordium, cognato de ex + oriri (nascer, surgir de).
Parte da dispositio, cuja finalidade é provocar a atenção, o bene
plácito do auditório, e expor o assunto.
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Falácia (do argumento)
Do latim fallacia, cognato de fallere (enganar).
Filosoficamente, argumento que, de premissas verdadeiras ou 
tidas como tais, chega a uma conclusão inaceitável.

Fides
Termo latino correspondente ao grego pístis: confiança, fiança, 
garantia, pacto.

Fiduciário
Da raiz latina fides. O termo é usado em relação ao pacto esta
belecido entre orador (sujeito fiador crível) e auditório, sujeito 
que crê.

Figura
Termo latino, cognato de fmgere (modelar na argila).
A Retórica considera a figura como força argumentativa, como ins
trumento de persuasão e não como fator puramente estilístico.

Figura de comunhão
Figura cuja função é estreitar os laços entre orador e auditório 
para obter a adesão deste àquele.

Figura de escolha
Figura que está sujeita à interpretação do auditório.

Figura de presença
Figura cuja função é intensificar, cm consonância com o próprio 
nome, o sentimento de presença do objeto do discurso no falan
te e no ouvinte.

Inventio
Termo latino, cognato de invenire (procurar, descobrir). Trata-se 
da parte da Retórica, cuja atividade é encontrar o que dizer pelo 
estudo dos tópoi (lugares).

Judiciário
Cognato do latim judicare (julgar).
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Gênero discursivo proposto por Aristóteles, cuja função é acu
sar, defender, e se relaciona com o passado.

Lógos
O termo (grego) é extremamente ambíguo, com mais de 20 (vin
te) sentidos. Em Retórica, o sentido é razão, discurso; é uma das 
três fontes dc provas para se obter a persuasão.

Lugar-comum
Lugares-comuns são opiniões, valores reconhecidos pelos ouvin
tes e que constituem ponto de partida de raciocínios.

Manutenção
Cognato do latim manutenere (manter na mão, sob a mão).
Fala-se em Retórica de manutenção, isto é, atividade do orador/ 
falante para não só persuadir o auditório, mas mantê-lo sob con
trole para que a persuasão permaneça.

Memória
Termo latino, cognato de memini (lembrar, recordar).
Parte da Retórica, cuja função é reter na memória o discurso. 
Embora seja um dom, 6, também, uma arte, uma técnica.

Orador
Do latim orator, cognato de orare (pronunciar uma forma ritual, 
uma prece, um pleito).
O orador (falante) é uma das peças-chave da Nova Retórica, a 
quem cabe fazer uma proposta ao auditório.

Ordem dos argumentos
Importante na argumentação é a ordem em que se dispõem os ar
gumentos. Tal ordem é determinada pelas circunstâncias. Cícero 
propõe a ordem homérica ou nestoriana: argumentos fones -  argu
mentos fracos -  argumentos fortes.
Fala-se em ordem homérica por constar na llíada de Homero e nes
toriana por ter sido sugerida por Nestor, um dos chefes gregos.

Patêmico
Do grego páthos.
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Adjetivo corradical de páthos. O termo liga-se, estreitamente, à 
emoção.

Páthos
Termo grego (sofrimento).

Argumento de caráter subjetivo, emocional, cuja finalidade é 
suscitar a comoção no auditório, despertando-lhe as paixões.

Peroração
Do latim peroratio, cognato de orare (discursar).

Parte final, pedra de toque do discurso. Dc suma relevância para 
suscitar a comoção no auditório.

Não se deve dizer: "peroração final", o que seria pleonasmo (re
dundância).

Persuasão
Do latim persuasio, cognato de persuadere (persuadir, tornar 
agradável).

Ato de levar alguém à aceitação de algo. Em Retórica, é a arte 
de persuadir alguém pela predominância da actio, argumentação 
subjetiva.

Phrónesis
Termo grego (ponderação). Ao lado da areté e da eúnoia, constitui 
uma das características do orador: o parecer ponderado.

Polêmica
Do grego polemikós (guerreiro, bélico).

Diz-se que a Retórica é polêmica porque é de sua natureza con
testar, questionar e ser contestada, sujeita que é ao crivo do au
ditório.

Polifonia
Do grego poli (várias) e fonia (vozes).

Trata-se da presença simultânea de várias vozes num mesmo 
enunciado, com a presença do interlocutor dentro do locutor. O 
termo toma-se como sinônimo de dialogismo.
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Prova
O termo vincula-se ao latim probatio dc probus (honesto).
Operação mental que leva ao reconhecimento da verdade de uma 
proposição duvidosa. Em sentido material, aplica-se a um fato 
ou documento que esclarece algo.

Proxêmica
Cognato do grego proséko (vir, estar presente).
Consiste na ocupação do espaço, consequência natural da mo
vimentação.

Razão
Do latim ratio, da raiz do verbo reri (calcular, contar, julgar). Ra
zão é, pois, julgamento, ato de julgar, pensar, relacionado ao gre
go lógos. Termo da retórica e da filosofia.

Razoável
Cognato de razão: o que está ao lado, perto da razão. O termo é 
importante no Direito e na Retórica. No Direito, fala-se na Lógica 
do razoável proposta por Recaséns Siches, teoria que abriu cami
nho para a teoria de Pcrelman sobre o razoável na Nova Retórica.

Retórica
Da expressão grega tékhne rhetoriké.
Arte ou técnica de persuadir, despertar no auditório a adesão a 
uma proposta por meio dc um discurso (falado ou escrito).
O termo sofreu depreciação, ao longo dos tempos, devido, em 
pane, à atividade dos sofistas; guarda ainda hoje um viés menos 
nobre, de modo especial, na mídia.

Retórica natural
Entende-se por esta expressão a retórica inserida na linguagem e 
presente em toda e qualquer forma de comunicação.

Retórica pragmática
Explica-se a expressão porque se preocupa com a realidade so
cial, com a experiência fática. Dessa forma, a ane oratória con- 
fundia-sc com a ane política.
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Silogismo
Do grego sillogismos.
Argumento constituído de duas premissas (maior e menor) e de 
uma conclusão. As premissas chamam-se antecedentes e a conclu
são, consequência, por estar implícita nas premissas.

Sofisma
Do grego sofisma (astúcia, engano).
Espécie de falácia, argumento que, de premissas verdadeiras, 
chega a conclusão errada.

Técnica
Em Retórica, técnica é o conjunto de pautas, cujo objetivo é 
orientar determinada atividade criadora ou estimular o agente 
criador.

Terminus ad quem
Expressão latina que, em Retórica, designa o auditório para o 
qual (ad quem) se dirige a mensagem do orador ou locutor.

Terminus a quo
Expressão latina que, em Retórica, designa o orador (falante) do 
qual parte (a quo) a proposta para o auditório.

Tópica
Corradical do grego tópos (lugar).
Trata-se do estudo do tópos, já desenvolvido por Aristóteles no 
livro chamado Tópica. Nos tempos modernos, o estudo do tópos 
foi desenvolvido por Viehweg.

Tópos
Termo grego, cujo significado varia muito. Em Retórica é o estu
do dos lugares (loci, em latim), forma de conhecimento partilhado 
por determinada comunidade.
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ARGUMENTAÇÃO E DISCURSO JURÍDICO
Na análise dos inúmeros e multifacetados problemas que se nos 
deparam no correr dos tempos, ninguém permanece neutro, 
mesmo porque o discurso neutro é uma utopia. Toda e qualquer 
forma de discurso é argumcntativa, uma vez que a argumentação 
se encontra subjacente nas manifestações da própria língua. Em 
sendo argumentativa, toda e qualquer forma de discurso é, por 
consequência, retórica, isto é, compromissada.

Uma vez aceito que todo discurso é compromissado, o discurso 
jurídico o é com maior razão, uma vez que o Direito foi criado 
pela sociedade e para a sociedade. Esta é a razão de ser do Direi
to. Daí decorre a obrigação do Direito em se espelhar na socieda
de, para responder devidamente aos problemas que a envolvem.

A tônica do presente trabalho é procurar mostrar a estreita cor
relação entre a argumentação (Retórica) e o Direito. Por este 
motivo, a obra se direciona diretamente aos estudiosos do dis
curso jurídico e, por certo, a todos os que se dedicam ao estudo 
da argumentação, ou seja, da Retórica.
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