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ABSTRA CT: During the past few years the interest for the various discursive 
manifestations that seek support from the audience has b een  growing. Following this 
trend, the wor king group “Argumentation and Rhetoric” focus es on the three typ es of 
discourse – religious, pedagogic and journalistic – pointing the strategies that bring 
forward its inherent argumentative chara cter.   
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0. Introdu ção 
 

Partindo-se do princípio de que a argumentatividade está presente em 
toda e qualquer atividade discursiva, tem-se também como básico o 
fato de que argumentar significa considerar o outro como capaz de 
reagir e de interagir diante das propostas e teses que lh e são 
apresentadas. Equivale, portanto, a conferir-lhe status e qualificá-lo 
para o exercício da  discussão e do entendimento , através do  diálogo.  

              (Mos ca, 2001:17) 
 

A preocup ação co m a art e de b em falar é remota, data d a Antiguidade, na 
Gréci a, em que já havia a preocupação em articular co m habilidade as formas d e 
argu mentação . Contudo, embora a retórica já existisse, foi Aristóteles qu em a 
sistematizou. Para Aristóteles , retóri ca é a faculdad e de ver teoricamente o qu e, em 
cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão; e persuadir é aconselhar alguém 
(per + suadere = acons elhar), sendo efi caz para que esse Outro aceite seu modo de ver 
o mundo . 

Entretanto, a antiga retó rica foi adqui rindo u m valor p ejorativo e p assou a ser 
vista pelas ciências co mo u m recurso embelezado r do discurso. Foi Perel man, nos anos 
60, quem reto mou os conceitos de Aristóteles e os acentuou, fazendo surgir a Nov a 
Retórica. Ao  ress altá-la, Perel man e Olb rechts-Tyteca (1996) revel am seu  interess e e 
preocup ação no que toca o âmbito da argu mentação, buscando-a no prová vel, no 
verossímil, e não mais n a d emonstração lógica. 

Esses mes mos auto res salientam a questão d a eficáci a co mo fund amental à 
Nova Retórica, d epend endo do modo co mo o dis curso fo r articulado pelo o rador e d a 
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adesão obtida, visto qu e n ão há argu mentação sem auditório. Para isto, conceituam o 
auditório co mo conjunto daqueles que o orador quer influenciar co m sua 
argumentação (id.:22).  

Sendo assi m, podemos dizer que a Nova Retórica representa muito mais do que 
o renasci mento da arte do pensamento focalizada por Aristóteles e menosp rezada por 
gerações s eguintes de estudiosos d a linguag em. De fato, a Nova Retórica representa a 
apro ximação da questão da argumentatividade à realidad e dos falantes, visto que o 
compon ente argu ment ativo passou a ser observado  em todas as  situações 
comunicativas, ou  seja, a argumentação mostrou -se u m co mponente intrínseco à 
natureza d a linguag em e, mais  especi ficamente, à interação verb al.  

Nesta direção, o conceito de retórica co mo p ersuasão foi dando espaço para 
u ma con cepção discursiva, segundo a qu al a retóri ca se realiza no diálogo entre sujeitos 
e aparece co mo o lugar da opinião, da negociação e da exposição de diferent es juízos de 
valor.  

 
Diante destas colocações iniciais, - e aceitando o fato de que nenhu m discurso  

é neutro, mas, ant es, é inerentemente argu mentativo, - est e Grupo de Trabalho se 
propõe observar a presen ça d e estratégi as argumentativas em três modalidad es 
discursivas: no discurso religioso, no discurso es colar e no discurso jornalístico, t endo 
como  base teó rica os estudos neo-retóricos da teori a da Argumentação. 

Constituído por pesquisadores envolvidos em projetos de pesquisa no campo  
da argument ação e retórica, este grupo tem co mo obj etivo geral assinalar mecanismos 
discursivos - lingüísticos e/ou paralingüísticos - de argument ação utilizados po r 
diferent es orado res em situações de interação v erbal também divers as. Noss a 
preocup ação pressupõe também a produção do  discurso, fo calizando  sua eficáci a 
diante dos auditórios especí ficos .  

 
Esperando , através destas reflexões , contribuir para as ciên cias da linguagem, -  

mais especificamente para os estudos sobre a argu mentação , – passamos à apresentação 
das co municações e dos resultados p arciais obtidos em cad a pesquisa.  

 
1. Estratégias argu ment ativas em di ferentes situações  de discurso 
 

Dando início às atividades do Grupo de Trab alho “Retórica e Argu ment ação ”, 
o doutorando Marcelo Silveira apres enta alguns dados sobre a sua pesquisa referente ao 
discurso religioso. E m seu trabalho “ O telespectador perante a ‘Graça de Deus’: 
procedi mentos argument ativos de uma co munidad e religiosa”, Silveira pretendeu 
detectar os procedi mentos retórico-argu mentativos mais profí cuos em u ma determin ada 
pregação .  Co mo corpus, selecionou-s e um culto da Igreja Intern acional da G raça de 
Deus (IIGD) –  e seus intervalos -, televisionado pela Redetv , canal  9, no ano de 2002 . 

Para Perel man (1997:57), a argu mentação visa obter ou aumentar a adesão de 
outrem. N este dis curso religioso, pode-se considerar  o próprio no me d a Ig reja (Ig reja 
Internacional da Graça de Deus ), qu e o ferece a b enevolên cia divina, a graça de Deus, 
para que a vida do futu ro fiel  melhore em s eus aspectos financei ros e espirituais. Para 
reforçar ess e argu mento, u ma estratégi a eficaz é a consid eração  dos testemunhos, 
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apres entados no início e no  meio do culto. Por meio  deles , os fiéis contam as b ênçãos 
alcan çadas , p ara que o t elespectador identifique-s e co m os d epoi mentos.  

O pesquisador destaca em seguida qu e o Missionário R. R. So ares constrói seu 
ethos de aco rdo co m os obj etivos de s eu trabalho: lev ar cada indivíduo a to mar posse 
das bênçãos prometidas pela Igreja. Segundo Maingueneau (2002:98) compõe o ethos 
os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua 
sinceridade) para causar boa impressão: são os ares qu e assum e ao se apresentar. 
Durante a pregação , em alguns mo mentos, o  orador cria p roxi midade com o  auditório, 
por exemplo, no início do culto. Valorizando o auditório, o Missionário valori za seu 
próprio ethos, pois envolve de alguma forma a enunciação sem estar explícito no 
enunciado (op .cit.).  

Entretanto, Silveira observa que, a partir do mo mento em que o Missionário 
pede que os p resentes se associem à Igrej a, h á mudança no ethos do orador: o discurso 
torna-se mais ásp ero, direto, menos piedoso e p aternal; usa-se o discurso direto , que, 
segundo Mainguen eau  (id: 142) cria autenticidad e, distanciamento e autorid ade. 

Como  co mplemento do processo de persuasão, durante a trans missão do culto 
há três intervalos, dos quais dois – o primeiro e o terceiro – são repetidos e versam sobre 
a programação do  Missionário e d a IIGD , bem co mo sobre a bên ção d e ser asso ciado. 
No segundo intervalo do  culto, diferentemente dos outros, o Missionário faz a 
propagand a dos lançamentos de um livro seu e d e 12 cd’s, duas maneiras de propag ar a 
ideologia da Igreja. 

Assi m, o auditório e o tel espect ador pod em ser l evados à ação de associarem-
se à Igreja ou pelo menos darem seus dízimos, por t erem recebido uma bên ção ou p ara 
recebê-l a. 

 
E m seguida, a mestranda Márcia Selivon apresenta sua co municação “ Um 

discurso religioso: valores, ideologia e estratégias argu mentativas”, cujo intuito é 
detectar os valores que subjazem a determinado tipo de discurso.  Como objeto de 
estudo, escolheu -se u ma pregação do Apóstolo Estevam Hernandes no “Culto de 
Celeb ração da Família” da Igrej a Renascer em Cristo (neop entecostal) , realizado no dia 
26 de maio d e 2002 e trans mitido ao  vivo pelo rádio e pela televisão . O trecho 
selecionado refere-se ao mo mento dos testemunhos dos fiéis sobre as b ênçãos 
alcan çadas . Tamb ém faz menção a um fato oco rrido no mês de maio de 2002: duas 
capas  da revista seman al Época denun ciaram irregularidades  da Igreja Ren ascer. U ma 
jornalista, durante quatro meses, assistiu aos cultos e conversou com fiéis e ex-fiéis, 
obtendo in formações para elaborar as mat érias . 

 Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), o orado r deve considerar a 
presença do auditório, em relação ao qual o princípio básico é o de adequação, tendo-se 
como fin alidade n ão apenas convencer pelos raciocínios, mas persuadir co m b ase na 
emo ção, nas crenças e na ideologia. Assi m, para persuadir , há que se consid erar objetos 
de acordo para a adesão: os valores, as hierarqui as e os lugares do preferível. Plantin 
(1996) afirma qu e, co mo a argu mentação procura agir sobre os co mport amentos, ela v ai 
lidar com interesses, os valores e a subjetividade do alvo a ser persuadido. Tais valores, 
no discurso religioso em estudo, são expressos em oposição: Mal/Bem;  
Pobreza/Prosperidade, ou seja, os valores preferíveis e os  prejudici ais aos  fiéis d a Igrej a. 
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No processo contra-argumentativo instaurado nesse discurso , o pregador se 
identifica co m os valores que estão ligados ao Bem e à Verdad e, opondo -se à jornalista 
da revista Época e ao Diabo, que defende valores como o Mal e a Mentira. O argu mento 
ad personam, de acordo co m Perel man e Olbrechts-Tyteca (id.), é um ataqu e cont ra o 
adversário, visando essen cial mente desquali ficá-lo. A Igreja caracteriza a jornalista 
como mentirosa, identificando-a co m as forças do Mal. Estabelece-se, portanto, u m jogo 
maniqueísta:  o Bem em oposição ao Mal. 

Já, por meio dos testemunhos dos fi éis, são enaltecidos valores da socied ade 
capitalista co mo a co mpra de u m carro i mport ado, ascensão profissional, obtenção de 
u m emprego (p rosperidade). Perelman (op.cit.) ch ama de lugares as premissas de ord em 
geral qu e permit em fundar valo res e hierarquias  e qu e interv êm para justi ficar a maior 
parte de nossas escolhas; esses lugares são prin cipal mente o lugar d e quantidade e o 
lugar de qualidad e. 

Selivon destacou que, nos testemunhos , podem s er constatados ess es dois 
lugares. O lugar de quantidade afi rma que algu ma coisa é melhor do  que outra por 
razõ es quantitativas e aparece em dois testemunhos, que mostram que quanto maior é a 
quantidade d as ofertas e dízi mos, maior s erá a reco mpens a recebida por Deus. 

Por outro lado, o lugar de qualidade valoriza o único, o raro . Note-se que as 
pessoas pertencentes à igreja e fiéis a Deus s ão considerad as esp eciais , tendo acesso à 
felicidade e à prosperidade em meio  às mazelas d a vida. Assi m, u m dizi mista é 
escolhido dentre os vários candidatos a um emprego e outro tem acesso a u m carro 
i mportado . 

Dessa fo rma, a ideologia da Igrej a Renascer s e mani festa discu rsivamente 
como a fonte de todas as bênçãos, bastando , para isso, o fiel ser u m contumaz o fertante 
e ter  fé incondi cional em D eus.  

 
Por sua vez, a mestranda Káthia Kobal Benedito tem introdu zido questões  

relativas à argumentação no discu rso escolar. Tendo co mo objetivo de sua p esquisa 
demonstrar a força persuasiva no discu rso do p ro fesso r, e co mo objeto de estudo u m 
trabalho realizado co m alunos da 2a série do Ensino Fundamental d e u ma escol a 
particular, a pesquisadora expõ e a co municação “ A persuasão no discurso 
pedagógico”.  

Neste trab alho, fo ram observados u m auditório particular – a sala d e aul a – e 
u ma situação especí fica de leitura d a história As sobrinhas da bruxa Onilda e 
Chapeuzinho Vermelho, da autora M. Co mp any e da ilustrado ra R. Capdevila. 
Constituem sujeitos da pesquisa a professora e os alunos, respectivamente d esignados 
no estudo co mo L1 e L2 . Baseando-se em Mey er (p refácio à Retórica das Paixões , 
Aristóteles, 2000), Kob al lembra que este autor se p reo cupa co m a relação entre o  
orador e o auditório, apontando para o fato de que o primeiro busca o assenti mento do 
segundo atrav és da utilização d e técnicas retóricas. D esta forma, a argu mentação se d á 
como negociação, con cebid a nos discursos e que resulta em ades ão ou repulsa. Para 
Mey er, a ên fase é no pro cesso de argu mentação , em seu desenrolar, o seja, desde o 
momento em que a pro fessora -  L1 - inicia sua aula. 

A partir deste ponto de vista, foi observado que L1 tinha como intenção  
conduzir L2 a uma mes ma lógica. Co m esta finalidade, L1 propõe que os alunos - L2 - 
disponham-s e em roda no chão e utiliza di ferentes estratégias argu mentativas , 
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começando pela actio, - visto que s e v este co m cap a, chap éu e varinha perante os 
alunos, assu mindo o papel d a person agem Fada Dudu. L1 busca, desta forma, 
aumentar a presença e realizar a co munh ão co m o auditório, co mo indicam os estudos 
de Perel man referentes às figuras d e retórica e argu mentação. 

A pesquisadora aponta, ainda, para a utilização por L1 de outras formas  
persuasivas que lev am à adesão e à aceitação de argu mentos, co mo ono matopéias. Já a 
figura do pro fessor é tida como argumento de autoridade, visto que, normalmente, a 
criança t em o p ro fesso r co mo modelo.  

Refl ete, aind a neste estudo, sobre a questão do ethos (i magem) de L1, 
observado a partir de seu discu rso, b em como do timb re d e sua vo z, e de su a postura. 
Final mente, a impo rtância da fant asia, da i magin ação, do  prazer e da criatividade em 
aulas de leitura é ressaltad a nesta exposição qu e indica, d entre outras direçõ es, a 
necessidad e d e u m equilíbrio entre razão e emoção, entre real e i maginário, no 
discurso do professor, para qu e este alcan ce o objetivo de persuadir seu auditório – os 
alunos – através da pen etração da fantasia no mundo real e da conseqüent e 
remodelação  desta realidade.      

 
Tendo em vista, ainda, o discurso escol ar, a doutorand a Márci a Regina Curado 

Pereira Mariano dá seqüência à apresentação do grupo de trabalho expondo a 
comunicação “Usos e efeitos de estrat égias argu mentativas em av aliações no ensino 
superior”. Focalizando também a interação v erbal professor/aluno, este estudo 
privilegiou a observação do discurso de alunos do curso de L etras em av aliações 
escritas, analisando, sobretudo , as estratégias argu mentativas – em especi al, as figuras 
de retórica e argumentação - utilizadas por esses sujeitos para conven cer o pro fessor a 
aceitar sua resposta co mo co rret a.  

A autora lembra que, dentre os procedi mentos argu mentativos empregados 
com a finalidad e de conven cer o auditório, Perel man e Olb rechts-Tyteca (1996) 
reto maram dos estudos aristotélicos o emp rego das figuras de retórica. Consid erando 
figura u ma fo rma especial de falar, estab elece-s e atrav és de seu uso uma negociação da 
distância ent re expr essão e cont eúdo.  

Partindo desta orientação, as figuras de retó rica não s ão consideradas apenas 
“ornamentos ” sobrepostos à língua – relacion adas à velha no ção d e retórica co mo u ma 
técnica de estilo “ florido e vazio” -  mas são  formas  di ferentes de falar, de acordo co m 
finalidades especí ficas .   

Foi a p artir d esta (re)classifi cação perelmaniana, -  bem co mo  a partir  de 
reflexões de Grize (1990), Ducrot (1988) e Mosca (2001), entre outros autores - , que se 
observou no corpus a utilização d e estratégi as argu mentativas co mo a r epetição e a 
citação, que apontaram p ara o fato de a avaliação não ser o espaço do julgamento 
certo/errado, mas sim, do ajustamento entre pro fessor e aluno , podendo-se considerar a 
negociação das distân cias entre ess es sujeitos do p rocesso edu cativo. 

O corpus observado neste trab alho permitiu à pesquisadora an alisar e refletir  
sobre u m dos mo mentos em que pro fessor e aluno mudam de posi ção discursiv a: 
enquanto, durant e as aulas expositivas, o professor assu me o lugar de orador e dirige seu 
discurso aos alunos, - seu auditório - , durante a avaliação , temos o aluno co mo orador e 
o pro fessor co mo  auditório .  
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Através destas refl exões Mariano  objetivou contribuir  para as ciências  da 
linguagem, - mais especificamente aos estudos sobre a argumentação - b em como, co m 
a área da Edu cação e áreas afins, na medida em que aborda n ão apenas questões 
relativas ao discurso, como também qu estões sobre a relação  professor/aluno e sobre o 
processo ensino/ap rendizagem. Final mente, a avaliação es crita figurou como um obj eto 
concreto onde estas relaçõ es (meta) lingüístico-discursivas e intersubjetivas puderam ser 
observad as, e onde o próprio objeto, por sua (na maioria das vezes) obrigatori edade e 
formulação, pôde s er repensado  à luz dos  princípios d a argu mentação. 
 

Final mente, a mestrand a Elaine Vin cenzi Silveira expõ e suas reflexõ es sobre o 
discurso jornalístico através da pesquisa “ A intertextu alidade na crônica jornalística: u m 
estudo em Carlos Heitor Cony”, que constitui uma parte de seu trabalho , em and amento. 
Tem ele a intenção de aferir asp ectos de intertextu alidade, como p rocedi mento retórico-
argu mentativo, na crôni ca jornalística.  

Silveira lembra que a relação intertextual, do ponto de vista da argu ment ação , é 
capaz de produzir  efeitos de sentido, legiti mando o discu rso e, conseqüentemente, 
obtendo a adesão  do leitor. Co m esta finalidade, a autora utiliza co mo font e teó rica os 
autores Perel man  e Olbrechts-Tyteca, Meyer, Grize, Maingueneau e outros.  
 A partir de u m corpus mais amplo, a pesquisadora selecionou para esta 
apres entação u ma crôni ca d e Carlos Heitor Cony, articulista da Folha de São Paulo, 
publicada no  dia 10 d e novemb ro d e 2002 , no  cad erno  de Opinião. 
 Reconhecendo que não há discurso isento de inten cionalidade, a autora lemb ra 
que falar de intertextualidade é reconhecer no texto a presen ça de um out ro texto p ré-
existent e, ou  seja, o discurso do Outro ant eriorment e citado . D esta forma, a 
intertextualidade pode ser identifi cada pela pres ença de argu mentos de autoridade, na 
forma de clichês, máxi mas , ditos populares e out ros tipos de citação . 
 Através da análise do corpus Silveira observou que a intertextu alidade que 
permeia a crônica de Cony tem caráter argu ment ativo. Prova disto são as referências 
históricas present es no texto , que marcam o conh eci mento en ciclopédico do autor e sua 
intencionalidade. A partir do reconh ecimento do leitor, o texto passa a ter u ma 
dimensão di alógica, d esconsiderando a leitura isolada e acatando a relação com demais 
textos.  
 Na análise qu e consta nest e artigo enfatizou-se o dito popular Quem paga o 
pato que o autor intertextualiza com o título da crôni ca Qu em paga o pacto, para criar 
efeito de sentido e, conseqüentemente, obter a adesão do leitor. Cony abo rda o tema 
“pacto social” co m visão crítica sobre o cenário brasileiro e trabalha com o efeito do 
jogo das p alavras pacto  e pato.   

Silveira observou , po rtanto, que pelas estrat égias lingüísticas, idéias  e 
conheci mento  enci clopédico, o cronista constrói o  sentido do t exto, estabelecendo 
relação dialógica com outros textos. Porém, tais pistas dev em ser reconhecidas p elo 
leitor para que as intençõ es do autor atinjam s eus objetivos – persuadir o leitor; caso 
contrário , a ad esão  é prejudicada.  
  

Terminadas as exposições, abre-se um espaço para que o auditório presente 
possa dialogar e refletir co m os pesquisadores sobre questões referentes à argumentação 
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e retórica. Ressalta-se, ainda, a importânci a destes momentos de interação acad êmi ca 
para o d esenvolvi mento dos estudos científi cos. 

 
2. Algumas consideraçõ es 

 
Apesar do caráter parcial dos  resultados obtidos até aqui nas  pesquisas, foi  

possível ilustrar a onipresen ça da argument ação em di ferentes situações discursivas. As 
estratégias argumentativas mostram-s e co mo uma arma à disposição do orador para que 
ele consiga alcançar o objetivo de convencer seu auditório. Entret anto, observamos 
também que, mais do que em p ersuasão, a argu mentação i mplica em n egociação , ação 
e transformação, através da exposição d e di ferent es pontos de vista. 

Grize (1990) ressalta esse caráter fun cional, intersubjetivo e onipresente da 
argumentação, e nos indica que a adesão dep ende não apen as da eficácia do orador, mas 
também d a interpretação do Outro, i mplicando em um pro cesso de ação e reação. 
Acreditando n essa constru ção conjunta d e signifi cados, - e em possíveis argu mentações 
e açõ es/reações qu e nossos trabalhos possam vir a suscitar -, esperamos , finalmente, ter  
colaborado, de alguma forma, com os estudos da linguagem, reconh ecendo o fato de 
que ainda há muito p ara se observ ar sobre os pro cedi mentos argu mentativos presentes 
nos discursos em geral.  
 
RESUMO: Nos últimos anos tem cres cido o interesse p elas diversas mani festaçõ es 
discursivas que buscam a adesão do auditório. Seguindo essa tendên cia, o Grupo d e 
Trabalho “Argumentação e Retórica” procu rou refletir sobre três tipos de discurso, - 
religioso, pedagógico e jornalístico - apontando estratégias que evidenci em s eu caráter 
inerentement e argu mentativo.   
 
PALAVRAS-CHA VE: retórica;  argu mentação; persuasão;  adesão; discu rso. 
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