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RESUMO 

 
Nosso propósito, neste trabalho, é apresentar uma proposta para uma pedagogia do 
argumento. Entendemos por pedagogia o conhecimento elaborado, capaz de 
compreender um fenômeno, os sujeitos e as ações, considerando o uso da linguagem. 
Partimos da constatação de que, apesar da preocupação com o tema e da grande 
quantidade de trabalhos desenvolvidos que desencadeiam propostas de ensino, 
percebemos que não se tem pensado a respeito de uma concepção de argumentação 
específica para o contexto de sala de aula e a argumentação está intimamente 
relacionada apenas à produção textual. Propomos, assim, uma perspectiva mais 
ampla centrada na construção do argumento. Entendemos que, quando alguém é 
posto diante de um acontecimento no mundo, a resposta é um argumento cujo 
processo de construção pode ser abordado em sala de aula, de forma autônoma, 
enquanto uma habilidade de uso da linguagem. A proposta é composta em três 
seções. A primeira consiste na apresentação dos princípios da pedagogia do 
argumento, centrados em duas orientações: o foco no argumento e o propósito de 
abordá-lo em sala de aula. A segunda seção refere-se à revisão de algumas 
perspectivas teóricas do campo dos estudos da argumentação tendo em vista o que 
elas oferecem em termos de suporte para a construção do argumento, e, dessa forma, 
podem subsidiar a proposta de pedagogia do argumento. Por fim, a terceira seção 
apresenta um modelo de aplicação que comporta o trabalho com a construção do 
argumento em três etapas: contextualização, planejamento e textualização. A ideia é 
a de que, por meio da construção do argumento, seja estimulado o pensamento do 
sujeito sobre o mundo, para ajudá-lo a aprender a compreender o julgamento de suas 
próprias ideias, bem como da dos outros, para testá-los de forma suficiente no que 
concerne ao rebate de ideias opostas, respeitando o resultado desta combinação. 
Essa pedagogia do argumento pode servir de referência para professores durante o 
planejamento de aulas para diferentes níveis de escolaridade.  
 

Palavras-chave: Argumentação. Construção do argumento. Linguagem em uso. 

Texto.   

  



ABSTRACT 

 
Our purpose in this paper is to present a proposal for an argument pedagogy. We 
understand by pedagogy the elaborated knowledge, capable of understanding a 
phenomenon, subjects and actions, considering the use of language. We start from 
the observation that, despite the concern with the theme and the great amount of work 
developed that initiate teaching proposals, we realize that we have not thought about 
a conception of specific argumentation for the context of the classroom and the 
argumentation is closely related only to textual production. We propose, therefore, a 
broader perspective centered on the construction of the argument. We understand 
that, when someone is confronted with an event in the world, the answer is an 
argument whose construction process can be approached in the classroom, 
autonomously, as a skill of language use. The proposal is composed of three sections. 
The first is the presentation of the principles of pedagogy of argument, centered on two 
orientations: the focus on the argument and the purpose of approaching it in the 
classroom. The second section refers to the revision of some theoretical perspectives 
of the field of argumentation studies in view of what they offer in terms of support for 
the construction of the argument, and, in this way, can subsidize the proposal of 
pedagogy of the argument. Finally, the third section presents a methodological model 
that involves working with the construction of the argument in three stages: 
contextualization, planning and textualization. The idea is that by constructing the 
argument the subject's thinking about the world be stimulated to help him learn to 
understand the judgment of his own ideas as well as that of others in order to test them 
with regard to the rebuttal of opposing ideas, respecting the result of this combination. 
This pedagogy of argument can serve as a reference for teachers during the planning 
of classes for different levels of schooling. 
 
Keywords: Argumentation. Construction of the argument. Language in use. Text. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre devemos viver com nossas limitações, 
 mas sempre exigir o melhor que podemos dar.  

Charles Bazerman 

 
A história dos estudos sobre a argumentação remonta, reconhecidamente, 

a Aristóteles ([1926] 1991), que fundou a tradição retórica. Em meados da década de 

1950, Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014), que revisitaram a herança 

aristotélica, afirmam que o orador deve ter um conhecimento prévio do auditório para 

o qual vai argumentar, pois precisa organizar um discurso próprio para tal fim, já que 

há a necessidade de convencer este auditório. Enquanto, para Aristóteles ([1926] 

1991), argumentar é estabelecer um terreno comum com a audiência; para Perelman, 

é obter a adesão de uma audiência universal. Nesse sentido, a argumentação está 

atrelada a uma estratégia de persuasão. Para Toulmin ([1958] 2006), cuja obra, Os 

usos do argumento foi escrita na mesma época em que Perelman e Olbrechts-Tyteca 

trabalhavam em torno da Nova Retórica, argumentar é construir um raciocínio; do 

ponto de vista da construção do argumento e não técnicas para persuadir um terceiro, 

como assumem em seu tratado da argumentação, estes dois autores. Essa 

brevíssima passagem aplica-se também à história do pensamento sobre 

argumentação e linguagem, embora, evidentemente, não se encerre aí. Podemos 

trazer mais algumas perspectivas, como as propostas de Bazerman e Miller (2011) e 

também de Amossy (2009), que constroem uma ideia de argumentação enquanto 

processo de cooperação, colaboração e influência entre os envolvidos no discurso. 

Por fim, temos, ainda, a perspectiva sobre a argumentação na língua, inicialmente 

proposta por Anscombre e Ducrot (1983) e reestudada por Carel e Ducrot (2001). 

Essas perspectivas têm servido como suporte teórico para uma vasta 

produção acadêmica que compreende análises da argumentação em diferentes 

domínios discursivos. Os variados tipos de pesquisas procuram desvelar como ocorre, 

por meio da linguagem, o ato de influenciar ou persuadir, e mostram que há diferentes 

formas de se conceberem a influência e a persuasão, assim como as formas como 

são exercidas.  

Outro campo que tem apresentado grande desenvolvimento é o ensino da 

argumentação, sobretudo como prática escolar de escrita. As práticas de ensino de 
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argumentação põem em foco o investimento retórico e textual, que enfatiza as 

estruturas textuais. Nesse sentido, o trabalho se volta para os textos que têm, 

reconhecidamente, a finalidade de defesa de ponto de vista. À guisa de 

exemplificação, no Brasil, nos últimos anos, isso tem se tornado mais efetivo em 

função da prova de redação do Enem, principal instrumento usado para avaliar as 

habilidades de escrita dos estudantes que concluem o Ensino Médio. Durante a prova 

de redação do Enem, os estudantes devem desenvolver um texto do tipo dissertativo-

argumentativo. Nesse sentido, elege-se uma, ou mais de uma abordagem teórica para 

fundamentar o ensino e possibilitar o desenvolvimento de habilidades argumentativas, 

cujo principal objetivo é a escrita de um texto.  

As pesquisas sobre ensino da argumentação no Brasil, registradas no 

banco de teses da Capes têm sido conduzidas por pesquisadores oriundos de várias 

áreas do conhecimento, como linguistas, psicólogos, pedagogos e até mesmo 

estudiosos das ciências exatas. De todas essas áreas, é nítida a grande concentração 

de pesquisas nas áreas  da Linguística e da Educação. São focos da pesquisa: 

práticas discursivas, leitura e escrita, concepções de linguagem e situações de 

aprendizagem e letramento. Nesta seara, há destaque para pesquisas que exploram 

atividades desenvolvidas entre professores e alunos. Uma boa parte dessas 

pesquisas adota uma metodologia baseada em moldes qualitativos, estudos de caso, 

etnográficos etc. As dissertações e teses disponíveis no portal da Capes sobre o 

assunto “ensino da argumentação” foram produzidas, em sua maioria, no Sudeste, 

Nordeste e Sul do país. É interessante salientar que uma boa parte desses trabalhos 

está entre uma relevante quantidade de dissertações que fazem parte do âmbito do 

ProfLetras. No que concerne ao  referencial teórico,  observamos, que abordagens 

como a de Breton (1998), Perelman e Tyteca (1958) e Drucot (2001) se mostram 

produtivas na área das ciências humanas e as de Walton (2006); Toulmin, Rieke e 

Janik (2006); Eemeren, Grootendorst, Henkemans (2002) na área das ciências 

exatas. Notamos, ainda, que as atividades presentes nas aulas são influenciadas pela 

perspectiva adotada na didática da argumentação, ou seja, as teorias são aplicadas 

às aulas sobre o ensino da argumentação, seja em que âmbito for: ensino básico ou 

ensino universitário. 

Pensamos, assim como Bazerman (2005), em uma perspectiva de 

educação letrada que precisa atender não somente às habilidades formais de codificar 
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e decodificar textos, mas também aos processos individualizados da construção de 

sentidos. É preciso também promover engajamento dos estudantes, enquanto 

cidadãos, com as ferramentas necessárias para compreender, avaliar e participar dos 

sistemas de atividade social maiores, onde os textos, como realização dos diferentes 

usos da linguagem, assumem significados e vida.  

 Nossa resposta a questão no que se refere ao fato de não existir uma 

concepção de argumentação para o ensino foi, primeiramente, apresentarmos um 

conceito de argumentação e de argumento que deveria ser utilizado para se trabalhar 

em sala de aula. Em seguida, propomos uma pedagogia do argumento, que pode se 

dar por meio de um modelo de referência, por meio de um  processo, que visa a 

construção do argumento. Nossa proposta se centra em retirar o foco teórico da 

argumentação e do objetivo de escrita e concentrar a atenção na construção do 

argumento. Para nós, argumento é “uma resposta a um acontecimento no mundo”, 

que, como tal, pode ser abordado, em sala de aula, de forma autônoma, enquanto 

uma habilidade de uso da linguagem. Nosso objetivo é, portanto, apresentar um 

modelo de referência para ser aplicado em sala de aula sobre o que estamos 

propondo enquanto uma pedagogia do argumento, com o intuito de ensinar 

sistematicamente, os alunos a construir argumentos a fim de dar uma resposta a um 

acontecimento no mundo concreto, de modo a fazer progredir a troca de ideias 

opostas, levando em conta a negociação, a cooperação e a influência para além das 

perspectivas situadas em polos opostos que não cooperam para a construção de 

novos argumentos e, por que não de novos pontos de vista, modos de pensar, viver e 

sentir o mundo.   

No que se refere à metodologia, trata-se de um trabalho de natureza aplicada, 

pois objetivamos gerar conhecimentos dirigidos à solução de um determinado 

problema e de obter conhecimento que poderá ser usado a curto ou médio prazo. 

Ainda mais é uma investigação original concebida pelo interesse em adquirir novos 

conhecimentos.  

Apesar de trazermos uma discussão sobre ensino, não pretendemos, neste 

momento, discutir práticas reais em sala de aula, embora apontamos possibilidades 

de futuras aplicações, não somente no que concerne ao ensino de língua portuguesa, 

mas também a outras áreas do conhecimento, como História, Geografia, Ciências da 
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Natureza, entre outras. Interessa-nos, sobretudo, a discussão e o aprimoramento da 

questão. Nosso trabalho é eminentemente bibliográfico, pois, a partir do levantamento 

de referências publicadas (livros, artigos científicos, dissertações e teses), recolhemos 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 

procura a resposta. Assim, fizemos o levantamento de referências já publicadas com 

o objetivo de recolher informações sobre o tema, tendo em vista a formulação da 

proposta para uma pedagogia do argumento.  

Este texto está organizado de acordo com os passos seguidos na 

concepção da proposta que acabamos de apresentar. A primeira seção consiste na 

apresentação dos princípios da pedagogia do argumento, centrados em duas 

orientações: o foco no argumento e o propósito de abordá-lo em sala de aula. Uma 

das questões mais importantes que pontuaremos, inicialmente, é a concepção de 

argumentação, baseada em Ramage et al. (2009) enquanto um modo  de responder 

a um acontecimento no mundo, independente do poder da linguagem para mudá-lo 

ou invertê-lo, e de continuar a formação de quem quer que seja para a vida, a partir 

dos seus sistemas de crenças. A resposta dada a esse acontecimento envolve a 

busca por melhores ideias, que é em nosso entendimento, o argumento. Seguindo 

essa esteira, a construção do argumento passa a ser o foco da proposta de uma 

pedagogia do argumento. A construção do argumento é, portanto, a busca por 

melhores ideias. Será com base nessa concepção de argumentação e argumento que 

apresentaremos um modelo de aplicação para ensinar ao aluno a construir 

argumentos com intuito, não necessariamente da textualidade, ou seja, na produção 

de  um texto escrito, mas o de observar a cena em que ocorre todo o processo de 

construção do argumento em sala de aula. No mais, ao apresentar uma definição de 

argumento congruente com nossos propósitos disciplinares e crenças pessoais, 

focaremos nas habilidades que podem ser esperadas pelos alunos que estarão aptos 

a construir argumentos, levando em conta tais princípios. Evidenciaremos, assim,  

qual é o papel do estudo do argumento. Por fim, nos concentramos em três funções 

particularmente importantes do argumento: a) Argumento e Letramento Crítico, por 

meio do qual almeja-se um meio de ensinar mais facilmente o conjunto de 

competências que se pode aprender nas aulas sobre a construção do argumento; b) 

Argumento e Identidade: espera-se um meio de construção e de defesa da identidade 
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do aluno; e c) Argumento e Ética: almeja-se um meio para desenvolver o raciocínio 

ético do discente.  

A segunda seção trata da revisão de algumas perspectivas teóricas do 

campo dos estudos da argumentação, tendo em vista o que elas oferecem em termos 

de suporte para a construção do argumento, e, dessa forma, podem subsidiar a 

proposta de pedagogia do argumento. Retomamos Aristóteles ([1926] 1991), 

considerado enquanto precursor dos estudos retóricos, como já falamos. Seguiremos 

com os estudos de Burke (1966; 1969), um dos mais influentes retóricos americanos 

do século XX, cuja obra principal versa sobre a retórica relacionada a uma atividade 

humana simbólica. Passaremos, em seguida, para o Tratado da Argumentação - A 

Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014). Logo em seguida, 

apresentaremos a Teoria da Stasis, que consiste em uma teoria dos tipos de 

argumento. No que tange à Teoria da Stasis, levaremos em conta estudos clássicos 

de Crowley e Hawhee ([1943] 2009) e estudos contemporâneas de Fahnestock e 

Secor (1983), responsáveis pelo renascimento da Teoria da Stasis enquanto 

característica integral da instrução argumentativa. Por fim, nos ateremos à teoria de 

Toulmin ([1958] 2006), que trata acerca dos usos do argumento. Em consonância com 

a nossa visão, não é intenção discutir essas perspectivas, mas mostrar o que elas 

podem oferecer para a compreensão teórica sobre o argumento, tendo em vista, 

sempre, a proposta de uma pedagogia. A opção, portanto, por essas e não outras 

teorias não foi aleatória, buscamos as que enfatizam mais que outras o foco no 

argumento.  

Na terceira seção, para finalizar, desenhamos um modelo de aplicação que 

comporta o trabalho com a construção do argumento em três etapas: 

contextualização, planejamento e textualização. A ideia é a de que, por meio da 

construção do argumento, seja estimulado o pensamento do sujeito sobre o mundo, 

para ajudá-lo a aprender a compreender o julgamento de suas próprias ideias, bem 

como da dos outros, para testá-los de forma suficiente no que concerne ao rebate de 

ideias opostas, respeitando o resultado desta combinação. Esse modelo poderá ser 

adequado não somente às salas de aula do ensino básico, mas também às da 

universidade, sobretudo, nos primeiros anos.  



18 
 

Esta pesquisa está à frente de outras que têm como foco a textualidade e 

a linguagem. Nossa perspectiva está voltada para outro caminho, para o da ação. 

Vemos aqui o deslocamento do que é semântico para o pragmático, no sentido de ir 

para o  acontecimento no mundo, ou seja, para o agir propriamente dito. Outro ponto 

importante dessa pesquisa é o fato de que o modelo proposto pode também, quando 

o assunto é o ensino básico, envolver outras disciplinas além de Língua Portuguesa 

em uma atividade interdisciplinar.  

 

 

 

  



19 
 

CAPÍTULO 1 

OS PRINCÍPIOS PARA UMA PEDAGOGIA DO ARGUMENTO 

 

Concordo que muitos usos da linguagem não são deliberados, e sim, 
espontâneos. Contudo, eu também vejo a retórica levantando a 

possibilidade de alguém se tornar mais consciente e consequentemente 
mais reflexivo na escolha do que dizer.  

Charles Bazerman 

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é apresentar os princípios da nossa 

proposta de uma pedagogia do argumento. Partimos da constatação de que, 

normalmente, quando se fala de ensino de argumentação, o foco é o processo 

argumentativo como uma das habilidades de escrita. Propomos uma perspectiva mais 

ampla centrada na construção do argumento. Nosso foco passa a ser, assim, o 

argumento e não o processo argumentativo em si. Quando alguém é posto diante de 

um acontecimento no mundo1, a resposta é um argumento cujo processo de 

construção pode ser abordado em sala de aula, de forma autônoma, enquanto uma 

habilidade de uso da linguagem.  

1.1 O entendimento corrente sobre argumentação e ensino  

Segundo Ramage et al. (2009), no contexto norte-americano, a 

argumentação foi pouco trabalhada de forma autônoma, em aulas de produção 

escrita, até a década de 1980. A argumentação era ensinada, na escola, como parte 

de um esquema taxonômico. As aulas de escrita se valiam de algo organizado em 

torno de categorias supostamente funcionais de escrita, como narração e descrição; 

cada uma das quais concebida a partir de um formato prescritivo. Os alunos narravam 

seus dias de férias, descreviam seu melhor amigo ou apresentavam uma receita 

culinária de sua preferência. Acerca da argumentação, tentava-se explorar 

basicamente a natureza retórica. Os estudantes aprendiam, no máximo, coisas sobre 

“a quem deveriam escrever”. Para eles, o pressuposto era o de que a audiência não 

                                                           
1 Acontecimento no mundo é uma determinada situação a que estamos expostos a todo momento, 
sobretudo, no que diz respeito a situações em que se introduzam discussões, debates, que venha a 
se solicitar resolução para problemas. Este acontecimento encontra-se no âmbito de um contexto 
situacional. 
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passava de pessoas desatentas, desinformadas, para quem seria necessário deixar 

tudo que fosse dito e escrito muito explícito e claro. O assunto argumentação era 

deixado para os anos finais de escolarização, pois acreditava-se que havia uma 

grande dificuldade por parte dos alunos em abstrair conceitos referentes à 

argumentação, e o assunto acabava sendo empurrado para frente, para a 

universidade, já que, ela seria o lugar provável onde os alunos estariam mais maduros. 

Isso também deixava os professores de produção escrita bastante aliviados. 

Após aproximadamente uns vinte anos, a argumentação ganhou peso, 

talvez por conta de um reconhecimento crescente da sua importância no mundo, ou 

pela sofisticação das diferentes abordagens teóricas sobre o tema.  

No cenário do ensino brasileiro, embora não nos embasemos em um 

estudo específico, temos a impressão de que a situação não foi diferente. Durante 

muito tempo, a argumentação foi ensinada dentro do contexto das antigas tipologias 

textuais (narração, descrição, dissertação). Recentemente, as coisas mudaram, e a 

argumentação assumiu papel de destaque nas discussões sobre questões de ensino, 

sobretudo de escrita. No entanto, apesar da preocupação com o tema e da grande 

quantidade de trabalhos desenvolvidos que desencadeiam propostas de ensino, 

percebemos que não se tem pensado a respeito de uma concepção de argumentação 

específica para o contexto de sala de aula, e a argumentação continua intimamente 

relacionada à produção textual. Entendemos que esse é um ponto de partida crucial 

para o tratamento da questão. 

O ponto de partida dos estudos de argumentação é, reconhecidamente, 

Aristóteles ([1926] 1991), que sistematiza os estudos retóricos. Já Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014), ao revisitar a herança aristotélica, afirmam que o 

orador deve ter um conhecimento prévio do auditório para o qual vai argumentar, pois 

precisa organizar um discurso próprio para tal fim, já que há a necessidade de 

convencer este auditório. Enquanto, para Aristóteles ([1926]1991), argumentar é 

agradar um certo público, para Perelman, é obter a adesão deste público. Nesse 

sentido, a argumentação está atrelada a uma estratégia de persuasão. 

Para Toulmin ([1958] 2006), cuja obra Os usos do argumento foi escrita na 

mesma época em que Perelman e Olbrechts-Tyteca redigiam Tratado da 
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Argumentação – A Nova Retórica, argumentar é construir um raciocínio; do ponto de 

vista da construção do argumento e não técnicas para persuadir um terceiro, como 

assumem, em seu Tratado da Argumentação, Perelman e Olbrechts-Tyteca. Amossy 

(2008) assevera que todo discurso é argumentativo, pois todo discurso pretende 

modificar alguma coisa na perspectiva do interlocutor. Por exemplo, ao contarmos 

uma piada, uma história, necessariamente, temos a intenção de mudar alguma ideia 

do interlocutor. A linguagem, pela sua própria natureza, é argumentativa no sentido 

de que, por meio dela, se pretende reorientar o interlocutor para um outro sentido. 

Trata-se aqui da argumentação como orientação de sentido.  

Quanto à diferença entre argumentar e persuadir Bazerman e Miller (2011, 

p. 70) relatam o seguinte: 

[...] Gostaria de discordar também sobre a palavra argumento ou 
persuasão. Muitos veem esses termos como conceitos centrais da retórica, 
mas para mim eles não são, pois vejo muitas outras formas de ação 
simbólica que têm outros fins que não a persuasão. Eu gostaria de possuir 
conhecimento reflexivo e pensamento estratégico não apenas sobre 
manipulação ou persuasão, mas também sobre cooperação, por exemplo. 
Portanto, eu proporia a palavra influência – de que forma se pode influenciar 
outra pessoa. Acho que isso abre um espaço mais amplo para consideração 
retórica. (grifos nossos). 

 

Do que acabamos de apontar, ratificamos a ideia de que existem diferentes 

perspectivas quando se aborda, de uma maneira geral, o tema argumentação. Não é 

difícil de constatarmos isso, basta lermos a infinidade de trabalhos sobre o tema. 

Parece que todos falam sobre o ato de influenciar o interlocutor, mas a própria 

percepção do que é influência, e de como ela é exercida, também é diferente 

Bazerman e Miller (2011) apontam para uma ideia de argumentação enquanto 

cooperação. Já outros autores apontam para o sentido de persuasão. Nesse segundo 

grupo, há ainda os que focalizam o processo, os que focalizam o instrumento - ou 

seja, o próprio argumento; outros evidenciam a audiência; outros, a técnica; outros, a 

construção e o tipo do argumento. Isso mostra que estamos diante de um fenômeno 

de vasta complexidade.  

Reconhecemos que existem, no Brasil, muitos trabalhos, desenvolvidos por 

linguistas, linguistas aplicados e educadores sobre a prática escolar de escrita e, mais 

especificamente, sobre o desenvolvimento das habilidades de escrita de um texto tido 
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como argumentativo. No entanto, não podemos deixar de apontar que a concepção 

sobre argumentação que guia as práticas de ensino é, quase sempre, a que está 

relacionada à visão que põe em foco o investimento retórico, ou seja, ao ato de 

persuadir por meios de técnicas argumentativas. Nesse sentido, o trabalho se volta 

para os textos, em sua grande maioria escritos, reconhecidamente da ordem do 

argumentar, ou seja, os que têm por finalidade a defesa de um ponto de vista. Nos 

últimos anos, no Brasil, isso tem-se tornado mais efetivo em função da prova de 

redação do Enem, principal instrumento usado, no país, para avaliar as habilidades 

de escrita dos estudantes que concluem o Ensino Médio. Na prova de redação do 

Enem, os estudantes precisam desenvolver um texto “dissertativo-argumentativo”. 

Assim, questionamos, se há, de fato, nesse contexto da prova de redação do ENEM, 

embate de opiniões. A situação argumentativa é de fato legítima durante tal processo? 

Pretendemos, no decorrer dessa pesquisa, mostrar que não, e que a importância do 

nosso trabalho possui um outro foco. 

Assim, concordamos com tal abordagem, que ressalta a presença de um 

embate de opiniões nos textos dessa ordem. Porém, é preciso assinalar que as 

habilidades argumentativas, especificamente as da ordem do retórico e da 

organização textual, por exemplo, também estão envolvidas em textos cujos temas 

não são verdadeiramente polêmicos e que devem ser confrontados. Os textos que 

circulam em debates de fundo controverso, como os discursos políticos, sobretudo os 

de campanha eleitoral e os artigos de opinião são bons exemplos prototípicos do 

embate de opiniões. No entanto, os textos que circulam em eventos como campanhas 

educativas ou propaganda comercial não apresentam, necessariamente, um tema 

polêmico a ser discutido, embora possam ressaltar comportamentos, atitudes e 

valores. Se quisermos oferecer outro exemplo um pouco mais distante do debate 

polêmico, podemos citar uma conversa em que os participantes discutem a respeito 

de uma teoria. Nessa situação, podemos dizer que emergem argumentos, mas não 

há pontos de vista para serem confrontados. Assim, se nem todos os textos que 

manipulam argumentos são da ordem do argumentar, outras habilidades para além 

da escrita de um tipo de texto deixam de ser objeto de discussão nessa perspectiva.  

Além dessa característica facilmente perceptível quando o tema é ensino e 

argumentação, podemos dizer também que, quando se propõe a ensinar 

argumentação, pratica-se uma espécie de aplicação de um modelo teórico, não 
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concebido para o ensino, mas para o entendimento e a explicação do fenômeno em 

si. Vemos aí um problema, pois teorizar sobre argumentação, embora possa ser útil, 

em alguns aspectos, para ensinar a argumentar, deixa de dar conta das questões 

próprias do processo de ensino e aprendizagem.  

Para nos fazer entender, mostraremos uma pequena análise do trabalho 

de Barbisan (2007), que apresenta uma proposta para o ensino da argumentação: 

Este trabalho trata da argumentação, e o que se quer discutir tem relação 
com a [Lingüística] e com o ensino. Por isso, faz-se uma rápida revisão 
das principais teorias sobre a argumentação e procura-se entender os 
fundamentos que as sustentam. A seguir, tomam-se alguns livros didáticos e 
analisa-se como a proposta escolhida serviu para o ensino. Apresenta-
se, na continuação, a Teoria da Argumentação na Língua de Oswald 
Ducrot como uma possibilidade de se pensar um ensino que contemple 
o funcionamento da linguagem quando utilizada por um locutor para seu 
interlocutor, e analisam-se alguns discursos. Fazem-se finalmente algumas 
reflexões sobre o ensino da argumentação e da língua portuguesa de modo 
geral. (BARBISAN, 2007, p.11, grifos nossos). 

 

Como visto, a autora diz que tratará da Teoria da Argumentação na Língua 

(TAL), cujo principal representante é Oswald Ducrot (1972, 1987, 1990), juntamente 

com seus colaboradores Anscombre e Ducrot (1983), Carel e Ducrot (2001), com o 

intuito de contribuir com o ensino da argumentação. O que observamos é que a autora 

propõe aos professores uma adaptação e aplicação de uma teoria da argumentação, 

no caso, a TAL.  

A autora conclui seu texto da seguinte forma: 

Na breve reflexão aqui apresentada, foi proposta como fundamentação 
teórica uma abordagem semântico-enunciativa: a da Teoria da 
Argumentação na Língua de Oswald Ducrot. A razão da escolha foi a de 
que se trata de uma proposta semântica que se ocupa do sentido no discurso 
construído por meio da relação entre palavras, frases, e principalmente entre 
discursos. É, pois, uma teoria semântica que não esquece o [linguístico]. 
Sendo uma teoria do discurso, a partir de um olhar enunciativo sobre a 
linguagem, revela como se produz a argumentação, presente em todo 
discurso. Com esse posicionamento, a teoria de Ducrot afirma que a 
argumentação está na língua, articulando [conseqüentemente] sistema 
e uso do sistema. (BARBISAN, 2007, p.137, grifos nossos). 

 

Essa assertiva confirma que as teorias da argumentação são adaptadas às 

aulas de língua portuguesa que objetivam o ensino do argumentar enquanto exemplo 

de aplicação das teorias da argumentação.  
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E, ainda, a autora aconselha: 

O professor precisa conhecer esses estudos para fundamentar seu trabalho 
em sala de aula. É evidente que não cabe ensinar teorias, mas cabe ao 
professor conhecer e transpor o olhar teórico para seu ensino, 
adequando-o ao nível e às necessidades de seus alunos. (BARBISAN, 2007, 
p. 137, grifos nossos). 

 

Em outras palavras, o que se discute sobre o ensino da argumentação é 

uma transposição de uma determinada teoria para o contexto da sala de aula, 

especificamente para as aulas de produção de texto em língua portuguesa. Isso 

reforça, como já dissemos, que não há uma teoria própria de argumentação para o 

ensino. O que se faz é uma espécie de adaptação/aplicação de teorias da 

argumentação. Isso pode se transformar em um grande dilema, conforme asseveram 

Ramage et al. (2009, p. 66): 

De um lado devemos tomar grande cuidado em nossas aulas para 
salvaguardar contra a adoção ou o desenvolvimento de métodos de ensino 
que transformam a construção do argumento em um processo muito 
simples e rápido, reduzindo-a a algo um pouco mais que o exercício de 
“espremer e encaixar”. (tradução nossa) (grifos nossos).2 

 

Uma consequência desse processo pode ser a escrita de um texto 

entendido como um produto-tarefa meramente escolar, que deixa de atender questões 

cruciais ligadas ao uso efetivo da linguagem, a funções que de fato, estão aí 

implicadas ao letramento crítico, a identidade e a ética.  

1.2 Primeira reorientação: outros propósitos  

No item anterior, apontamos para  uma característica corrente do ensino de 

argumentação no Brasil: aplicam-se teorias sobre argumentação, tendo como 

principal propósito a produção de um texto escrito. A nossa proposta de uma 

pedagogia do argumento apresenta uma reorientação dessa perspectiva. Esse 

trabalho está relacionado à construção do argumento levando em conta três funções 

do argumento que julgamos bastante importantes que são:  um meio de ensinar mais 

facilmente o conjunto de competências que se pode aprender em um curso sobre a 

                                                           
2“ we must on the one hand take great care in our teaching to guard against adopting or developing 
methods of teaching that make the construction of argument too ‘cheap and easy’, reducing it to little 
more than an exercise in ‘plugging and chugging’.” 
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construção do argumento em si (letramento crítico);  um meio de construção e defesa 

da identidade,  ; e um meio para o desenvolvimento do raciocínio ético. 

Para começar, trazemos um texto considerado exemplar, nota 1000, na 

avaliação do ENEM de 2017, cuja proposta solicitava o seguinte: “A partir da leitura 

dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constituídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da 

língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no 

Brasil apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 

Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

a defesa de seu ponto de vista”. 

Uma redação Nota 1.000 é aquela que, segundo os critérios de correção 

do ENEM, recebe a pontuação máxima – 1.000 pontos – por terem cumprido todas as 

exigências relativas às cinco competências, a saber: Competência 1: Demonstrar 

domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2: 

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo em prosa. Competência 3: Selecionar, relacionar, 

organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 

ponto de vista. Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5: 

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos 

humanos. Esses textos contêm uma proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos (Competência 5); apresentam as 

características textuais fundamentais, como o estabelecimento de coesão, coerência, 

informatividade, sequenciação, entre outras (Competências 2, 3 e 4); e demonstram 

domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa (Competência 1). Esse 

domínio pode ser comprovado pelo cumprimento das convenções de grafia e 

acentuação das palavras; das regras de concordância nominal e verbal; das regras 

de regência nominal e verbal; dos princípios de organização frasal e de pontuação; 

das regras de flexão nominal e verbal; e pela utilização de vocabulário apropriado ao 

registro formal do texto dissertativo-argumentativo. Desvios gramaticais ou de 

convenções da escrita foram aceitos somente como excepcionalidade e quando não 

caracterizaram reincidência. A nota máxima para cada competência é 200 pontos, ou 
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seja, ao final, o aluno que se mostrar competente nos 5 itens apresentados acima, 

terá a sonhada nota 1.000. 

Texto 1 – Redação Nota 1.000 (ENEM 2017) 

 Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra 
morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo 
era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Hodiernamente, esse mito 
assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam 
ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, 
não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil o 
qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também 
ao preconceito da sociedade.  

A Constituição cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos 
deficientes, todavia o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles 
no livro “Ética a Nicômaco”, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, 
logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a 
oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação de número 
suficiente de professores especializados no cuidado com surdos não está presente 
em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel.  

Outrossim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à 
permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da 
discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela 
consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel 
Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para 
quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim 
uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à 
formação educacional de surdos. 

Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse 
problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas 
escolas o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a 
respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos – uma vez que ações culturais coletivas 
têm imenso poder transformador – a fim de que a comunidade escolar e a sociedade 
no geral – por conseguinte – conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-
se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. 
Fonte: REDAÇÃO nota 1.000 – Enem 2017. Disponível em: < 
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/veja-a-redacao-de-
estudante-que-tirou-1-000-duas-vezes-no-enem/ >. Acesso em: 20 mar. 2018. 

No que se refere à sua organização composicional, parece que o Texto 1 

reúne os elementos por meio dos quais se pode avaliá-lo, de fato, como exemplar. 

Diríamos até que, do ponto de vista de um propósito comunicativo, se deixarmos claro 

que se trata de uma tarefa escolar, nos parece também que o texto pode ser avaliado 

como excelente: atende muito bem à instrução que foi relatada para a escrita de um 

texto dissertativo-argumentativo. Trata-se de um texto ou de um pseudotexto, já que, 

na perspectiva da função comunicativa real, ele não tem razão de ser - pois foi 
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produzido segundo um protocolo pré-determinado, cujo cumprimento é rigorosamente 

avaliado. O cumprimento desse protocolo não garante saber o envolvimento do 

produtor do texto com um acontecimento no mundo real; consequentemente, não se 

sabe se o autor põe em evidência sua identidade por meio da sua escrita e quais 

princípios éticos parece seguir. O texto, em outras palavras, não busca ideias para 

que possa colaborar com o conhecimento de alguma coisa a fim de se obter algum 

tipo de vantagem. Se o texto segue um protocolo, independente do “tema” da redação, 

não há, portanto, um sujeito, que assuma uma identidade, um sujeito, por sua vez, 

crítico, reflexivo e ético. 

Uma questão que podemos levantar é: Por que os alunos precisam do 

argumento? Logo a seguir, apresentaremos uma definição de argumento congruente 

com nossos propósitos disciplinares e crenças pessoais, ou seja, para nós, o 

argumento é tão somente  “uma resposta a um acontecimento no mundo”. 

Abordaremos, a seguir, as habilidades que podem ser esperadas dos alunos que 

fazem um curso baseado na construção do argumento. Qual o papel do estudo do 

argumento para o  currículo e para a  vida dos alunos? À medida que projetamos 

nossas aulas e nossos objetivos, precisamos ter em mente esse papel e moldar nossa 

pedagogia em torno dele. Assim, vamos nos concentrar em três funções 

particularmente importantes do argumento, as quais já citamos anteriormente. Estas 

três funções estão intrinsecamente relacionadas ao letramento crítico, à identidade e 

à ética. Vejamos, quais são elas:  a) um meio de ensinar mais facilmente o conjunto 

de competências que se pode aprender em um curso sobre a construção do 

argumento, que diz respeito à relação entre argumento e letramento crítico; b) um 

meio de construção e defesa da identidade, relação entre argumento e identidade ; e 

c) um meio para o desenvolvimento do raciocínio ético, relação entre argumento e 

ética.  

1.2.1 Argumento e letramento crítico 

A dimensão do letramento crítico é a base para assegurar que os indivíduos 

sejam não apenas capazes de participar de algumas práticas de letramento 

existentes, ao fazer uso delas, mas que sejam também, de variadas maneiras, 

capazes de transformar e produzir, de forma ativa, tais práticas (GREEN, 1998). 
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Certeau (1994, p. 23) defende uma concepção pluralista e multicultural das 

práticas de uso da língua escrita, quando fala sobre letramentos. Nesse sentido, o 

letramento é concebido como uma categoria que tende a destacar as práticas sociais 

aplicadas às práticas de língua escrita. Quando o aluno adquire a habilidade em 

escrever, irá empregar tal habilidade, não só no ambiente escolar, mas também em 

seu dia a dia, em sua vida social, como indivíduo. 

Kleiman (2008) afirma que “letramento é um conceito criado para referir-se 

aos usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a 

escrita está por todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana”. Ao adentrar no 

âmbito escolar, o sujeito-aluno, querendo ou não, passa a ser alvo de transformação 

intelectual e, acima de tudo, humanística e pessoal. Dessa maneira, constitui suas 

habilidades partindo de práticas adotadas pelo professor, que são chamadas de 

“práticas de letramento crítico”. As práticas de leitura e escrita colocam os falantes 

com maiores chances de constituir cidadania plena.  

É na escola que o indivíduo se transforma em agente ativo e transformador. 

Na visão de um cidadão comum, a ideia que perdurará é a de que a educação, 

sobretudo a veiculada na escola e calcada na aprendizagem do ler e do escrever, é o 

melhor caminho para se conseguir êxito na vida (MOLICA, 2011). Esta autora entende 

letramentos como contribuição para a constituição da cidadania; melhor dizendo, o 

indivíduo, alcunhado por ativo e transformador, precisa do ambiente escolar para 

começar a desenvolver sua caminhada com o intuito de alcançar uma formação 

crítica.  

A escola, assim, passa a ser o lugar essencial de onde o aluno parte para 

se tornar um sujeito em transformação. Para isso, as diversas estratégias de ensino 

serão as responsáveis pela capacitação dos alunos que escolheram sobre a posição 

social da qual querem fazer parte e qual a formação intelectual que irão percorrer. 

Ramage et al. (2009, p. 31) atrela o letramento crítico à habilidade de 

argumentar. Para o autor, trata-se de um “grupo altamente heterogêneo de 

habilidades que os alunos podem aprender em aulas de produção escrita que focaliza 

a construção do argumento”. O letramento crítico enfatiza o conhecimento reflexivo, 

ou seja, é algo como “conhecer seu conhecimento” em relação a simplesmente ter o 
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conhecimento. Isso significa dizer que, em vez de se almejar de um estudante apenas 

a produção de um texto bem escrito do ponto de vista de sua textualidade, deveria 

haver também a preocupação com a construção de argumentos oriunda de um 

cidadão empoderado e ético. Além de dominar as estruturas organizacionais do texto, 

um estudante deve também ser capaz “de imaginar os contra-argumentos, antecipar 

a resposta do público, em particular o ceticismo e o desconhecimento, e mover-se 

habilmente entre as pretensões de verdade, as razões que justificam as alegações e 

as evidências que apoiam as razões” (RAMAGE et al., 2009, p.31). 

A partir de vários pontos de vista diferenciados, os alunos precisam ser 

preparados para correr riscos relacionados a suas crenças e ao que pressupõem 

sobre o mundo. Eles precisam entender as questões que são colocadas à sua frente 

no contexto de uma conversa, por exemplo, e aceitar, desde cedo, que nem todas as 

partes dessa conversa compartilharão com suas crenças e hipóteses. 

Um dos nomes brilhantes no que se refere ao assunto letramento durante 

os anos 1980, o filósofo brasileiro Paulo Freire3 idealizou o termo “problematização” 

para descrever o que ele pretendia fazer com seu programa educacional na América 

do Sul. Alguns educadores ficam ainda receosos ao querer adotar a política do 

letramento crítico, pois acreditam que existe a possibilidade de as escolas, em vez de 

educar os alunos, doutriná-los. Isso fez com que muitos críticos conservadores 

perdessem a coragem de investir em tal abordagem a ponto de rotulá-la como apenas 

uma mera ferramenta de marketing.  

Por seu grau de complexidade, o letramento crítico não pode ser avaliado 

tão somente como um instrumento eficiente de doutrinação. A ênfase que é atribuída 

à sua forma de pensar, aos processos de primeiro plano e ao de compreensão tácita, 

combinada com uma atitude cética em relação ao conteúdo e à sua abordagem, deixa 

inteiramente aberta a questão sobre o que os estudantes podem fazer com sua 

formação. 

                                                           
3 Embora Paulo Freire não tenha utilizado o termo “Letramento Crítico” ele foi o primeiro a falar sobre o 

assunto. No mais, toda pedagogia crítica é baseada em Paulo Freire. Ele não somente ofereceu essa 
concepção para o letramento, mas também para a pedagogia crítica. Existem outras proposições de 
letramento (cultural, crítico e funcional) em estudos de McLaren (1988), quem trabalhou com e 
fundamentou-se em Freire.  
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Ao mesmo tempo em que muitas qualidades podem ser desenvolvidas por 

meio do letramento crítico, que podem ser prontamente aplicadas a vários cursos, 

estas mesmas qualidades podem torná-lo um péssimo instrumento de doutrinação, 

conforme já apontamos. Para Burke (1989), o pensamento crítico implica uma 

capacidade de resolver problemas de forma eficiente por meio de um processo de 

“simplificação”. O letramento crítico implica uma capacidade de gerar complexidade 

por meio da reflexão. 

Ao levar em consideração uma perspectiva centrada no  letramento crítico, 

em aulas cujo objetivo é construir argumentos, deve existir um espaço em que os 

professores desenvolvem atividades que possibilitam aos alunos uma reflexão crítica 

de sua própria identidade em relação à sociedade diversa, assim como uma reflexão 

crítica do mundo. Assim, sob a ótica do letramento crítico,  por meio de aulas que 

tenham como objetivo construir argumentos, sempre haverá a possibilidade de o 

sujeito perceber-se como integrante e participante da sociedade.  Nesse instante é 

necessário levar em consideração as diferenças individuais de cada aluno – 

diferenças tais como gênero, faixa etária, assim como o conhecimento de mundo que 

o aluno possui e as características locais, regionais e culturais do contexto social em 

que ele está inserido. A partir dessas diferenças, o professore poderá abrir um  espaço 

para que seus alunos construam argumentos a fim de responderem a um 

acontecimento no mundo no  qual  foram inseridos , naquele momento.  

A partir de então, novos questionamentos virão à tona e haverá um 

processo de investigação para se descobrir como as verdades são construídas, 

evidenciando-se, assim,  um processo de desconstrução, no ambiente escolar. Nesse 

processo, criam-se novas perguntas, novas dúvidas. Por meio dessa visão, o 

questionamento passa a ser compreendido como um estímulo de busca de novas 

perspectivas e realidades construídas e  não apenas descritas. O letramento crítico 

permite ao sujeito conhecer e ser capaz de analisar como se constrói um argumento 

enquanto prática social. Atrelar o processo de construção do argumento a uma prática 

social pressupõe compreender que há uma relação dialética entre linguagem e 

sociedade. Ou seja, questões sociais são também questões discursivas e vice-versa. 

Assim, o trabalho pedagógico, sob a ótica do letramento crítico, com o intuito de 

ensinar a construir argumentos, configura-se como uma abordagem pedagógica que 

visa a uma leitura crítica de mundo. O letramento crítico recai sobre o caráter 
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ideológico da língua, sendo o desenvolvimento da consciência crítica do mundo seu 

principal objetivo. Por meio do letramento crítico, a língua assume um caráter 

libertador, pois é pelo intermédio da crítica aos significados imbuídos no discurso e 

pela criação de um discurso alternativo que se dá a construção de um cidadão 

consciente (CERVETTI; PARDALLES; DAMICO, 2001).  

1.2.2. Argumento e identidade 

Um dos aspectos mais controversos do letramento crítico diz respeito às 

conexões que ele estabelece entre pensamento crítico e identidade. Ao incentivar os 

alunos a se tornarem pensadores mais reflexivos, os defensores do letramento crítico 

chamam a atenção para várias forças no mundo que minam o senso de capacidade 

de ação das pessoas e os incitam a querer atingir seus propósitos. Eles chamam 

também a atenção para o fato de que as formas como tomamos decisões, como 

consumidores, trabalhadores e cidadãos, revelam quem somos e reforçamos, para o 

bem ou para o mal, nossa autocompreensão. Vendedores, gurus de gestão e 

consultores políticos têm um interesse não só de compreender quem somos, mas em 

formar uma identidade compatíveis com seus interesses. No âmbito escolar e 

acadêmico, os alunos precisam refletir sobre essas escolhas, estar conscientes das 

implicações de algumas delas e estar alertas para as artimanhas persuasivas comuns 

àqueles que os encorajam a assumir essas identidades. 

Isso pode parecer uma tarefa desafiadora. Os alunos são, muitas vezes, 

fortemente resistentes a estabelecer relação entre quem eles são e as escolhas 

diárias que eles fazem. Eles não gostam da sugestão implícita de que eles podem ser 

as vítimas de algum grupo sombrio de “perseguidores ocultos”, nem da ideia de ter 

que prestar atenção tanto nas escolhas como nas decisões que até então têm feito de 

forma simples. Eles são céticos quanto ao fato de uma coisa tão simples 

superficialmente poder ter toda uma profundidade de significado. As várias 

preocupações que os alunos expressam sobre a aplicação das lições de letramento 

crítico para sua vida cotidiana precisam ser levadas em conta. Por um lado, eles têm 

o direito de insistir na sua própria maneira de resolver as coisas e na sua própria 

capacidade de se distanciar das influências de grupos de interesses diferentes. Muitos 

deles têm pensado criticamente sobre pelo menos algumas dessas escolhas e sempre 

encontramos alguns, em cada classe, que estão de fato militantemente atentos contra 
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os ataques externos à sua identidade. Por outro lado, muitos subestimam a hábil 

capacidade dos que criam identidades “prontas para o uso” de utilizar do humor, da 

ironia, da depreciação, e de muitos outros recursos para desarmá-los. Ao abordar a 

relação entre argumento e identidade, portanto, é importante respeitar a posição e 

experiência dos alunos nessa área e conduzi-los lentamente até o final.  

Ramage et al. (2009) discutem sobre a questão da identidade abordando 

algumas técnicas mais comuns usadas por aqueles que vendem identidades “pronta 

para o uso”, às quais todos somos vulneráveis.  

 A seguir, tomaremos emprestados destes autores, alguns exemplos referente 

a um dos recursos mais eficazes usados por publicitários, consultores políticos e gurus 

de gestão para desarmar, por exemplo, o público americano: o apelo ao individualismo 

poderoso. Seja quem ele for, os americanos têm sido muito suscetíveis aos encantos 

do indivíduo poderoso em todos os seus muitos disfarces. Na verdade, a maneira mais 

fácil de vender a um grande público americano comportamentos ou escolhas que têm 

consequências duvidosas é apresenta-los como uma expressão de individualismo 

poderoso. No entanto, é sabido que essa visão de individualismo poderoso tem um 

apelo limitado para os diferentes grupos de compradores da segmentação 

psicográfica. Assim, elaboram-se variações no modelo central para atingir de forma 

mais específica o grupo para o qual um produto é lançado. Para alguns, a versão 

“macho”, por exemplo, não cai muito bem, por isso exigem uma versão mais gentil, 

mais suave  (RAMAGE et al. 2099). 

Levando isso em conta, estamos levantando uma hipótese sobre a identidade, 

com a qual nem todos, certamente nem todos os nossos alunos, podem estar 

satisfeitos. Assumimos o sentido de identidade conforme Burke (1989) chama de 

“parlamentar”, uma identidade variável, não unitária, não essencial e reparável. 

Conforme essa visão de identidade, desempenhamos muitos papéis e a autenticidade 

não é tanto uma questão de permanecer fiel a um eu central, mas uma questão de 

selecionar conscientemente os papéis que desempenhamos e se envolver totalmente 

nesses papéis.  
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Então, quais são algumas das implicações do modelo “parlamentar”, não 

essencialista de identidade? Primeiro, e acima de tudo, o modelo implica um forte 

senso de agente por parte de cada ator retórico. 

O modelo supõe que as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, não apenas 

escolhas de comportamento, mas de identidade, e a retórica é uma forma principal 

pela qual essas escolhas podem ser sistematicamente examinadas, realizadas e 

defendidas. A liberdade assumida pela retórica pode ser vista de um ponto de vista 

essencialista como uma maldição, na medida em que nunca é “acabada” e segura. 

Nesse sentido, Blumenberg (1987) compara os seres humanos a outros animais e 

observa que, ao contrário de outros membros do reino animal, estamos privados de 

instintos que nos permitem saber ou ser qualquer coisa im-mediately. Até mesmo o 

autoconhecimento ou autocompreensão tem a estrutura da “autoexternalidade”. Um 

“desvio” é necessário para adquirir esse conhecimento, um ato de mediação para o 

outro – o phoros de uma analogia, o veículo de uma metáfora, o segundo termo de 

uma relação, as relações que mantemos com outros seres humanos. Em alguns 

casos, iniciamos esse processo de construção da identidade. Em outros, nos 

encontramos selecionando ou resistindo opções que nos são oferecidas ou impostas.  

Nesse último caso, a retórica desempenha um papel particularmente crucial na 

medida em que “[...] não é apenas a técnica de produção... um efeito, é sempre 

também um meio de manter o efeito transparente” (BLUMENBERG, 1987, p. 435-36). 

Essa segunda capacidade, a capacidade de interpretar os efeitos sobre nós mesmos, 

bem como de produzir efeitos sobre os outros, faz com que o domínio da retórica seja 

particularmente crucial para nossos alunos, neste momento da história, quando tantas 

forças atuam, fazem circular identidades disfuncionais para eles e negativizam 

processos perfeitamente funcionais. 

1.2.3. Argumento e ética 

O modelo de identidade que prevalece na retórica, na medida em que 

enfatiza a ação e a escolha do ser humano, assegura a centralidade da ética na nossa 

tarefa. Como o filósofo Charles Taylor observou, “[...] a individualidade e o bem, ou de 

outro modo, a individualidade e a moralidade, se tornam temas inextricavelmente 
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interligados” (TAYLOR, 1989, p. 3)4. Esse autor assevera, ainda, que erramos, ao 

levar formalmente em conta essa conexão, principalmente por causa da existência de 

um fascínio da filosofia moral em “[...] definir o conteúdo da obrigação em vez da 

natureza da vida boa” (TAYLOR, 1989, p. 3).5 A vida boa, conforme entende o autor, 

é fundamentalmente social na medida em que o eu é fundamentalmente uma 

construção social. Eu sou quem eu sou em virtude de meus relacionamentos com 

outros seres humanos, e a felicidade não pode ser entendida para além desses 

relacionamentos.  

Para Burke, a vida boa nada mais é que “[...] um projeto para se dar bem 

com as pessoas”6 (BURKE, 1984, p. 256). Quanto mais se considera a ética não 

apenas em termos das escolhas corretas dos indivíduos, mas em termos de uma 

determinação coletiva sobre essas escolhas individuais, mais o estudo da retórica 

equivale ao estudo da ética. Nesse sentido, é possível enxergar a ligação fundamental 

entre retórica e ética. Uma questão ética emerge a partir de todos os tipos de 

argumento, até mesmo de alguns que parecem, à primeira vista, muito distantes da 

esfera do pensamento ético. 

 A questão não é se devemos abordar a dimensão ética do argumento, mas 

saber a melhor maneira de estudar a ética a partir de um grupo de argumentos7. 

Argumentos éticos são aqueles cujos princípios gerais constituem um julgamento 

ético, um argumento especial de avaliação que utiliza uma parte da linguagem 

tradicionalmente usada pelos filósofos quando determinam o “conteúdo da obrigação” 

em uma dada circunstância e sistematizam os meios para se chegar a decisões éticas. 

O que é interessante é a relação ampla que existe entre ética e retórica.  

Taylor (1989) apontou algumas das limitações da ética ensinada nos cursos 

de Filosofia, porque, para ele, ela se concentra no “conteúdo da obrigação”, em vez 

de determinar em que consiste uma vida boa. O problema é que os filósofos tendem 

a ajudar os alunos a compreender mais as limitações de teorias morais existentes do 

que ajudá-los a definir para si uma vida digna de ser vivida. Como os cursos sobre 

                                                           
4 “selfhood and the good, or in another way selfhood and morality, turn out to be inextricably interwined 
themes” 
5 “defining the content of obligation rather than the nature of the good life” 
6 “ […] a project to get along with people” 
7 No Capítulo 2, falaremos de argumentos éticos em si, quando apresentamos uma teoria dos tipos de 
argumento conhecida como Teoria da Stasis. 
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argumentação não têm a obrigação de trabalhar sobre teorias morais, abre-se uma 

oportunidade enorme de possibilidades para oferecermos aos discentes o caminho 

para buscar suas próprias definições em relação a um dado tema.  

O curso de Filosofia está longe de ser o lugar de reconhecimento e de 

estudos relacionados à ética.  Muitos outros cursos oferecem, hoje em dia, suas 

próprias disciplinas de ética, que enfatizam as questões éticas recorrentes na área em 

que se está trabalhando. Por melhores intenções que haja, estes cursos não passam 

de espaços problemáticos de instrução ética, haja vista não existir conexão 

fundamental entre os objetivos da disciplina e objetivos éticos. Por outro lado, tudo o 

que é oferecido nos cursos de ética para o equilíbrio dos estudantes em relação às 

formas tácitas de ética pode ser ofertado em outros cursos (RAMAGE et al., 2009, p. 

44). 

Uma das características mais importantes compartilhadas pela ética e pela 

retórica é o foco no processo e na compreensão do processo – o “como fazer” – mais 

que o conhecimento declarativo – “o que é”. Os processos que envolvem a ética e a 

retórica são formados por duas etapas: um processo de seleção – que identifica o 

melhor argumento/a escolha mais defensível e um processo de comunicação – que 

formula uma justificativa para o argumento ou escolha e/ou a promoção de uma forma 

mais eficaz de se adotar um argumento ou outro. No que se refere à retórica, o 

primeiro processo, o de seleção, é o que vem a ser o de maior necessidade. Esse 

processo está relacionado com uma determinada escolha. É aquilo que de fato nos 

parece necessário. Não há porque haver uma explicação para tal. No entanto, como 

há argumentos para determinadas escolhas éticas, há uma ética do argumento que 

exige que se crie uma situação para as escolhas. A diferença, aqui, entre argumentos 

éticos e outros tipos de argumentos é o grau, não o tipo, embora seja sempre útil 

explicar as razões pelas quais se fez uma determinada escolha.  

A escolha ética pode partir de um exemplo. Um jovem tem dúvidas acerca 

do curso que escolherá na universidade. Ao opinarmos sobre isso, damos a ele 

nossos critérios para ajudá-lo a se decidir sobre a sua futura escolha. No entanto, se 

estamos fazendo uma escolha ética sobre justificativas para a pena de morte, para o 

aborto e para a eutanásia, por exemplo, estamos falando sobre algo bem mais amplo. 
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Ao realizarmos escolhas éticas, a escolha não é apenas voltada para nós, no aqui e 

agora, mas para os outros e para nós mesmos em situações futuras semelhantes.  

Sob o ângulo da ética do argumento, alguém pode ser interpelado a 

explicar como funciona seu raciocínio quando o foco são suas escolhas éticas e, 

também, a assegurar a veracidade de seus motivos. Tal justificativa tende a ser, além 

de verdadeira, extensiva. É necessário que se tenha conhecimento não 

necessariamente de todo o conjunto de escolhas, mas de todas que se mostrem 

plausíveis ou prováveis a quem possa interessar, antes de se implementar qualquer 

seleção.  

Os princípios que orientaram a avaliação dessas escolhas e as evidências 

que apoiam essa avaliação devem ser claramente explicados. O grau de certeza 

sobre a melhor escolha de uma pessoa deve ser explicitamente registrado, embora 

não haja um código formal de comportamento retórico que obriga alguém a oferecer 

uma justificativa, simultaneamente honesta e legítima, para o argumento, presume-se 

a obrigação de assim proceder caso seja solicitado por um dos debatedores (Toulmin 

discute sobre esta questão acerca da legitimidade do argumento). Devemos ter um 

cuidado durante esse processo, pois qualquer erro sobre a legitimidade de um 

argumento pode fazer com que este se torne ineficaz.  

A atitude de selecionar, no que se refere à ética, é a mesma que inventar 

no que diz respeito à retórica. Não podemos esquecer que os processos de 

descoberta e de avaliação de escolhas faz parte da técnica da retórica e da ética. 

Blumenberg (1987) chamava tudo isso de um grande atraso, ou seja, ter que explicar 

o inexplicável. Onde as coisas parecem se dar de forma automática, não há como 

encaixar a retórica e a ética. Ambas exigem escolhas, e escolha implica deliberação. 

O que podemos tomar como conclusão aqui é o fato de que a instrução ética tem 

como finalidade transformar a virtude em um hábito. O hábito ético, é o limite 

apropriado da instrução ética. No hábito ético se busca o cerne da dimensão ética das 

escolhas, a consideração de outras alternativas que possam parecer plausíveis e 

possíveis e a avaliação cuidadosa em relação a essas escolhas.  

Ao montar um diálogo entre a instrução ética e a instrução retórica, com 

ênfase nessa última na “inventividade processual” e no exame disciplinado de outras 
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possíveis alternativas, podemos esperar melhorar as escolhas éticas, tornando-as 

mais complexas e aumentando o número de escolhas para os nossos alunos. Em vez 

de se concentrar em chegar a uma escolha final adequada, uma ética retoricamente 

influenciável enfatizaria as alternativas inventadas ou descobertas no processo de 

seleção e nas respostas únicas da escolha final às particularidades do seu dilema 

ético. É aí onde a natureza controversa da retórica é mais evidente. 

A medida de instrução ética ajuda o indivíduo em processo de 

aprendizagem a chegar a uma boa escolha que já está à espera dele, de uma forma 

parcimoniosa, saudável, sem disputas. 

Discutiremos, na próxima seção, em uma segunda reorientação, que, a 

partir do esquema  de desenvolvimento cognitivo e moral de Willian Perry (1999), 

existem alguns sistemas de crenças que as pessoas trazem por toda uma vida. 

Quando estas pessoas deparam com acontecimentos para os quais é necessário se 

dar respostas, elas assumem posturas éticas que se embasam em duas condições: 

uma dualista, que está intrinsecamente relacionada a modelos absolutistas; e outra 

multiculturalista8, que está relacionada a modelos relativistas. Em um momento de 

debate, seja no âmbito escolar ou fora dele, deparamos com estes dois tipos de 

posturas. Podemos, portanto, pontuar que o fracasso do absolutismo a partir da 

perspectiva da ética como retórica é um fracasso que vem da imaginação. É a 

incapacidade de imaginar qualquer outra leitura que não seja aquela na qual o 

indivíduo creia. É a incapacidade de imaginar uma maneira de se identificar consigo 

mesmo e com qualquer outra forma de realismo. O problema principal que surge do 

fracasso dos absolutismos éticos é o fato de que, em última instância, eles acabam 

por se fazer ouvir e nos fazem voltar ao lugar onde a ética e a retórica surgem, o lugar 

onde o poder é certo. Acima de tudo, a ética e a retórica compartilham a rejeição da 

força como meio de resolver a diferença (RAMAGE et al., 2009). 

A retórica inicia-se, como bem descreve Burke (1969), do mesmo modo 

que um namoro, momento este em que nasce uma certa identificação entre as 

pessoas que, por sua vez, fazem parte de diferentes classes, como gênero, 

preferências político-partidárias, grupos socioeconômicos, dentre outros. A 

                                                           
8 Multiculturalista e Multiplicidade, doravante,  possuem aqui o mesmo significado. 
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obrigatoriedade da ética surge a partir do instante em que o indivíduo é capaz de se 

colocar no lugar do outro. O absolutismo só terá reação quando se fizer menção à 

finalidade (se algo é bom ou ruim, se uma asseveração está certa ou errada) e não 

há como, civilizadamente, se resolver alguma questão junto a seus pares. Para estar 

envolvido aqui, é necessário romper com o outro e permanecer sempre sob a risca 

que marca o território do limite do reino absolutista. É complicado sair desse território, 

aceitar o outro, as ideias dele que não coadunam com as nossas, pois nós as 

negamos a todo momento.  

Formar um aluno capaz de se servir bem das instruções éticas para vencer 

tal absolutismo parece ser uma meta a que devemos buscar no contexto atual da 

educação brasileira.  

Em resumo, em oposição à característica corrente do ensino de 

argumentação, apontamos uma mudança de propósitos, que passa a ser uma 

primeira orientação para uma pedagogia do argumento. Ao trazer a construção do 

argumento para a sala de aula, o propósito não é a escrita de um texto pertencente a 

um dado gênero, mas o desenvolvimento da capacidade de responder dialogicamente 

a fatos sociais por meio do letramento crítico, identidade e ética. 

1.3 Segunda reorientação: o foco na construção do argumento  

Ramage et al. (2009) apontam algumas questões que podem ser tomadas 

como ponto de partida para a elaboração de uma visão de argumentação congruente 

com o ensino. Entre essas questões estão, claro, as teorias da argumentação, mas 

não como modelos a serem aplicados. O primeiro e principal ponto de partida é a 

concepção de argumentação sobre com a qual concordamos de Ramage et al. (2009 

de que argumentar é uma maneira de responder a um acontecimento no mundo, 

independente do poder da linguagem para mudá-lo ou invertê-lo, e de continuar a 

formação do escritor para a vida a partir dos seus sistemas de crenças.” A resposta a 

esse acontecimento no mundo envolve a busca por melhores ideias. 

 Considerando essa definição, trazemos uma segunda reorientação. 

Trabalharemos com a ideia de que o argumento é a resposta que é dada a um 

acontecimento no mundo, que tem um motivo social de ser. Nessa direção, a 

construção do argumento passa a ser o foco da proposta de uma pedagogia.  
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A ideia de construção de argumento com a qual propomos trabalhar é, 

portanto, a que permite a busca por melhores ideias, o que Burke (1966) chamou por 

busca de vantagens. Acreditamos que existe um elemento desta busca de vantagens 

que pode estar inserido em todos os argumentos, por mais civilizados que sejam os 

debatedores, não importa o grau de flexibilidade em relação à oposição de opiniões. 

Ninguém discute simplesmente para encontrar melhores ideias, mas para ganhar 

vantagens. O argumento envolve algo relacionado ao ego e ao coração, bem como à 

mente e ao julgamento.  Ao construir um argumento, uma ideia a ser lançada, estamos 

assumindo riscos (alienar pessoas, ser desapontado em público, humilhar alguém 

etc.). 

O mais altruísta dos argumentadores deseja, se não ganhar aquele debate, 

pelo menos acertar. Aflora, nesse momento, uma questão referente à identidade, 

sobre a qual falamos na seção anterior: quando se perde um argumento, ou mesmo 

quando um argumento é posto em xeque, isso pode fazer com que voltemos e 

reexaminemos o que ocorreu com nossa identidade. O argumento é algo arriscado, 

porque estamos buscando vantagens para responder a nossos interesses e crenças 

ou estamos lutando para impedir que outros tirem vantagem em relação aos seus 

interesses e crenças. Assim, acreditamos que ,quando transmitimos nossas crenças, 

elas direcionam a verdade e a justiça a todos.  

Para explicar melhor essa concepção, vamos considerar dois textos que 

revelam opiniões acerca do assassinato de Marielle Franco, vereadora filiada ao 

PSOL Rio de Janeiro, e do motorista que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, 

ocorrido no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. A vereadora e o motorista 

foram assassinados cruelmente, a tiros. A vereadora estava ainda acompanhada por 

sua assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. Os relatos preliminares dão conta 

de que os criminosos abriram fogo contra o carro. Nenhum objeto foi levado. O crime 

de mando ou execução é a principal hipótese com a qual a polícia trabalha até o 

momento da escritura desta tese9. 

Sobre tal caso, abriu-se um grande leque de manifestações por várias 

pessoas de grupos ideológicos diferentes. Os textos a seguir foram escritos, 

                                                           
9 Até este momento, o caso Marielle Franco não havia sido solucionado pela polícia. 
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respectivamente, por um membro da corrente esquerdista brasileira, filiado ao Partido 

dos Trabalhadores (PT), Texto 2, e por um membro de extrema direita, militante de 

movimento criado em meados de 2014, conhecido por Movimento Liberal Brasileiro 

(MLB), Texto 3, o qual foi um dos desencadeadores de protestos que apoiavam o 

processo de impeachment da presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff.  

Analisemos, a seguir, como cada um dos autores, a partir dos textos 2 e 3, 

respondeu a este acontecimento no mundo, ou seja, como cada um construiu seus 

argumentos.  

Texto 2 – Artigo: escrito por cidadão de esquerda 

Assassinato de Marielle representa o fracasso da democracia 

Cidadã que escolheu o caminho institucional democrático terminou sumariamente 
eliminada 

 

O assassinato de Marielle Franco (PSOL-RJ) representa o fracasso da minha 
geração. Quando a vereadora estava nascendo, nós apostávamos as fichas em que 
a democratização do país aboliria a violência política do solo brasileiro. Mais do que 
isso: saindo do regime militar, em que a tortura se convertera em orientação de 
Estado, nos organizamos para que os direitos humanos fossem o centro da nova 
democracia. 

O homicídio que vitimou a parlamentar mostra que nem uma coisa nem outra 
vingou. Embora não se saiba ao certo quem e por que a matou, os indícios apontam 
na direção de calar uma ativista a favor dos pobres, das mulheres e dos negros em 
uma das regiões mais modernas do Brasil.  

Uma cidadã que escolheu o caminho institucional democrático, e nele foi bem-
sucedida, terminou sumariamente eliminada pela ação violenta dos que são, na 
prática, contra a democracia. 

Marielle atuava na defesa da juventude que vive nas comunidades do Rio. Uma 
semana atrás, publicara um texto numa rede social denunciando que “dois jovens 
foram mortos e jogados em um valão”.  
O morticínio de meninos e meninas no Brasil é tão grave que, desde 2015, tramita na 
Câmara dos Deputados um projeto de lei (2438) para instituir o Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. 

Marielle no complexo da Maré e a peça legislativa em Brasília evidenciam dois 
aspectos contraditórios da realidade nacional.  

Do lado positivo, a persistência da mobilização em favor dos direitos humanos 
que, iniciada ainda nos interstícios da ditadura, prossegue décadas depois da 
redemocratização. Novas gerações, que Marielle representava bem, tomaram para si 
as bandeiras levantadas pelos pais e avós. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/veja-tudo-o-que-ja-se-sabe-sobre-o-assassinato-da-vereadora-marielle.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/feminista-negra-e-cria-da-mare-quem-foi-a-vereadora-marielle-franco.shtml


41 
 

Do lado negativo, estatísticas recentes atestam a permanência do fosso que 
nos separa das nações adiantadas. Segundo a Unicef, o Brasil teve uma taxa de 59 
mortes violentas de crianças e adolescentes (10 a 19 anos) para cada 100 mil em 
2015 —a sétima maior do mundo. Na Europa ocidental, no mesmo ano, o índice foi 
de 0,4 para cada 100 mil. 

Em suma, a luta continua, porém com resultados tímidos. Pior, o clima geral 
regressivo, de que o atentado fatal contra Marielle faz parte, ameaça à democracia 
desde diversas frentes. Será necessário reorganizar a sociedade por baixo, como se 
fez após 1964, para reabrir as amplas avenidas democráticas. 

Ninguém desistirá, mas é realista constatar que a tarefa era mais exigente do 
que parecia nos idos de 1980. Sabia-se que a formação brasileira envolvia extrema 
crueldade. Minha geração não foi capaz de superá-la. 

André Singer 
Cientista político e professor da USP, foi porta-voz e secretário de Imprensa da Presidência 
no governo Lula. 
 

Fonte: Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/andresinger/2018/03/assassinato-de-
marielle-representa-o-fracasso-da-democracia.shtml.>. Acesso em: 17 mar. 2018.  

 

Texto 3 – Artigo escrito por cidadão de extrema direita 

Morte por motivo político de representante eleito tem consequências mais 

sérias do que crime comum 

Assassinato de Marielle Franco calou fundo em todo o Brasil, independentemente da 

ideologia 

 

O assassinato da vereadora Marielle Franco calou fundo em todo o Brasil, 
independentemente da ideologia de cada um. Um crime chocante em sua covardia e 
grave pelo que representa para a sociedade brasileira. 
Mas afinal, Marielle é mais importante do que as dezenas de milhares de vítimas 
anuais da violência? Por que tanto espaço para ela e tão pouco para os demais?  

Enquanto pessoa, a vida de Marielle é tão valiosa quanto qualquer outra. 
Ocorre que a morte por motivo político de um representante eleito tem consequências 
mais sérias do que um crime comum; ele ataca não só uma pessoa, mas a própria 
ordem política e social. Isso justifica, para além da admiração gerada por seu combate 
a milícias e abusos policiais, a comoção nacional.  

Sem dúvida, a morte de uma vereadora que era negra, mulher e mãe carrega 
um triste significado simbólico.  

No entanto, nada permite afirmar que ela tenha sido morta por ser mulher ou 
por ser negra. O assassinato político no Brasil não é identitário nem ideológico; é 
fisiológico.  

É por isso que, segundo levantamento feito por pesquisadores da UniRio, 
dentre os 79 candidatos assassinados em eleições entre 2000 e 2016 no Brasil, há 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931855-meninos-de-ate-19-anos-morrem-mais-no-brasil-do-que-no-afeganistao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931855-meninos-de-ate-19-anos-morrem-mais-no-brasil-do-que-no-afeganistao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/marielle-era-combinacao-rara-de-representacao-social-e-politica.shtml
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gente de todos os partidos, com predominância da centro-direita (PSDB, PMDB e PP 
lideram); mais de 90% eram homens. O estado recordista em morte de candidatos é 
justamente o Rio.  

A história se repete: o assassinato é cometido para eliminar alguém que 
ameaça os interesses de algum grupo: um certo vínculo ao Estado, uma fonte de 
renda cativa etc. Marielle era mais do que uma candidata; era uma representante 
eleita, o que torna sua morte ainda mais grave. Falta-nos descobrir qual foi o grupo 
cujos interesses ela colocava em risco.  

Fica claro, assim, o oportunismo daqueles que usam a morte da vereadora 
como combustível para sua bandeira particular. É o caso de quem atribui sua morte a 
ela ter “defendido bandidos” ao longo de sua carreira. Sou o primeiro a apontar como 
a militância de direitos humanos negligência a necessidade de reprimir e punir o crime 
violento; sem isso, não há educação básica ou iluminação pública que deem conta. 
Mas Marielle não foi vítima de um latrocínio como tantos outros lamentavelmente 
comuns no Brasil.  

Do outro lado, alguns tentaram atribuir a morte de Marielle à sua oposição à 
intervenção no Rio, na hipótese absurda de o governo federal ser o mandante. É o 
ódio contra o governo Temer, igualmente fora de lugar.  

É justamente porque no estado do Rio um crime como esse ocorre com mais 
frequência, e que sequer saibamos se a ordem de morte veio de milícia, gangue do 
tráfico, polícia ou ainda uma intersecção entre eles, que a intervenção federal se 
mostra necessária. Agora é hora de ela mostrar a que veio: pegar não apenas quem 
deu o tiro, mas quem mandou atirar, debelando e punindo de forma exemplar as redes 
criminosas que, neste momento, atuam dentro e fora do Estado e se sentem à vontade 
para desafiá-lo abertamente. 

Do ponto de vista ideológico, há um abismo entre mim e o PSOL. Ainda assim, 
reconheço o exemplo inspirador de Marielle Franco e espero que sua mensagem —a 
defesa dos direitos dos mais vulneráveis— não morra. Dito isso, o que está em jogo 
neste crime vai além da pessoa dela e da ideologia que ela defendia; trata-se de um 
crime contra o próprio Estado de Direito e, por consequência, contra todos nós. 

Joel Pinheiro da Fonseca 
É economista pelo Insper, mestre em filosofia pela USP e palestrante do movimento liberal 
brasileiro 
 

Fonte: Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/colunas/joel-pinheiro-da-fonseca/2018/03/morte-
por-motivo-politico-de-representante-eleito-tem-consequencias-mais-serias-do-que-crime-
comum.shtml.>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

  

Tanto Singer quanto Fonseca, independentemente de suas ideologias, 

reivindicam a urgência sobre as providências que devem ser tomadas acerca de 

determinado problema. Há um chamado para se reverem as prioridades políticas e os 

sistemas de valores, inclusive sacrificar-se por algumas formas de liberdade pela troca 
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da segurança nacional. Há um inimigo do brasileiro: “o crime organizado” ou algo que 

venha da variação dele (milícias, traficantes, corrupção).  

O assassinato de Marielle levou muitos brasileiros a manifestarem suas 

percepções e hipóteses sobre a questão da violência que assola a cada dia mais o 

Brasil. Há alguns anos, nunca tinha se visto o número de assassinatos a mão armada 

crescer tanto, principalmente quando se fala em questões relacionadas à política. Os 

dois autores mostram que está na hora de se fazer um reexame, e que as nossas 

crenças sobre esse tipo de atitude devem ser radicalmente revisadas. Em suma, o 

acontecimento em epígrafe representa um exemplo clássico do que na retórica é 

referido como uma “exigência”. De acordo com Bitzer (1995, p. 304), que cunhou o 

termo há quarenta anos como parte de seu olhar revisionista sobre a situação retórica, 

“qualquer exigência é uma imperfeição marcada pela urgência. É um defeito, um 

obstáculo, algo que espera ser feito, algo que é diferente do que deveria ser”. Uma 

exigência não pode ser, na linguagem do debate, um problema “inerente”, um aspecto 

imutável da condição humana, digamos, que desafia a solução; e não pode ser um 

problema que possa ser resolvido diretamente por meios extra verbais. “Uma 

exigência é retórica, quando é capaz de ser modificada positivamente e quando essa 

modificação requer um discurso ou pode ser assistida pelo discurso” (BITZER, 1995, 

p. 304). 

 A morte de Marielle exigia e ainda exige um discurso de cada um de nós, 

quer por meio de respostas silenciosas, quer em voz alta ou impressas para 

conhecimento público. O que nós fizemos sobre esse crime? Como devemos 

responder, como nação e como indivíduos? A maioria dos brasileiros tentou articular 

seus sentimentos sobre o assassinato da vereadora e encontrar algum modo de 

formar um julgamento ético sobre ele. Várias análises foram feitas, como as de Singer 

e Fonseca que compartilhavam seus pensamentos na mídia, em busca de ajuda para 

encontrar a expressão dos pensamentos que nos iludiram e das ideais que poderiam 

nos guiar. 

Tanto Singer quanto Fonseca, apesar das rivalidades políticas, 

compartilham o necessário senso de urgência sobre o que precisa ser feito em 

resposta ao problema. Para Singer, o acontecimento ensina que a democracia foi, 

sobremaneira, e está sendo, a cada dia, mais desrespeitada e que chegou o momento 
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de começar a encaminhar a esquerda para longe de um relativismo superficial e 

oferecer uma frente unida, “realista”, em oposição ao crime organizado. O Brasil 

deveria ter mudado, a partir de tal evento por meio de um chamado para uma revisão 

de nossas prioridades políticas e de nosso sistema de valores (ou um retorno aos 

nossos valores fundamentais), incluindo o sacrifício de algumas liberdades em troca 

de uma melhor segurança. Nosso inimigo é o “crime organizado” ou alguma variação 

dele, que tem natureza monolítica, sombria e niilista. Em oposição a esse inimigo, nós 

devemos ser intransigentes, mesmo sozinhos, se outros membros da comunidade 

internacional não compartilham de nossa visão.  

Da mesma forma, Fonseca propõe uma defesa à intervenção militar que 

aconteceu no Rio de Janeiro, asseverando que isso poderia ter contribuído para o 

assassinato de Marielle já que ela teria sido contra a este acontecimento. Ele trata 

ainda de questões que favorecem o atual governo10, eximindo-o de culpa. Acusa, no 

mais, as pessoas que usam a morte de Marielle para fortalecer seus interesses 

pessoais.   

Uma das questões interessantes levantadas pela noção de exigência é o 

grau em que o “defeito” ou o “obstáculo” está no mundo em relação ao que é 

percebido. Nossa própria leitura “realista” dos dois artigos imporia uma exigência nos 

dois lugares. Ou seja, os artigos de Singer e Fonseca são, ao mesmo tempo, 

respostas a um acontecimento no mundo, independente do poder da linguagem para 

mudá-lo ou invertê-lo. No final das contas, Singer sugere que a Morte de Marielle 

mudou o Brasil e sua receita para lidar com o pós-assassinato é a reconstrução da 

nossa democracia. Fonseca, por sua vez, assevera, por meio de outro tom, que o 

crime contra Marielle vem de encontro ao Estado de Direito, ou seja, contra todos nós, 

contra a democracia. 

Os argumentos apresentam também diferenças de tom. O tom de Singer 

pode ser atribuído à sua crença de que a verdade deve ser redescoberta e 

renegociada à medida que os textos mudam, e a de que a verdade não consiste em 

uma correspondência entre seu vocabulário e o estado de coisas do mundo, mas da 

justificativa mais persuasiva entre as versões concorrentes de verdade. O tom de 

                                                           
10 Neste momento, o Brasil estava sob o governo do Presidente Michel Temer.  
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Fonseca, por sua vez, deriva de sua crença de que existe uma verdade universal, que 

não é alterada pelas circunstâncias. Aqueles que pensam em linha reta, como 

Fonseca, possuem a verdade e o bem absolutos.  

Ao correr o risco de exagerar nessas diferenças, descreveríamos o tom de 

Singer como o mais próximo do de um mentor ou guia, alguém preocupado 

simultaneamente em esclarecer dúvidas e complicar a compreensão de seus leitores 

sobre as coisas. Trata-se de uma relação assimétrica, para ser mais preciso. Singer 

é o professor e nós somos seus alunos, mas à medida que ele parece acreditar que 

somos capazes de seguir uma linha complexa de raciocínio, ele não é 

condescendente. O tom de Fonseca, ao contrário, parece mais com o de um avaliador 

ou julgador, rápido e crítico. Sua preocupação é esclarecer questões, simplificando-

as a fim de facilitar um julgamento moral sólido. 

Ao expressar nossa preferência pelo estilo de Singer, estamos, 

evidentemente, reafirmando nossa simpatia pela sua visão de mundo. Essa 

preferência, no entanto, não é simplesmente “subjetiva”, no mesmo sentido que 

alguém como Fonseca usaria esse termo. Nossa simpatia com o ponto de vista de 

Singer e seu modo de expressão é profissional e pessoal. As ideias que ele expressa 

e a forma como expressa estão mais em harmonia com nossos propósitos 

disciplinares do que as de Fonseca. Os pensamentos e o tom de Singer são, em nossa 

opinião, mais propensos a oferecer uma melhor abordagem sobre o assunto em 

questão do que os pensamentos e o tom de Fonseca. A hipótese de um argumento 

valer mais que o outro no mercado de ideias é outra questão. Esses julgamentos são 

mais difíceis de fazer e mais específicos para o público do que o julgamento dos 

efeitos dos argumentos sobre a compreensão da questão.  

Nosso interesse em discutir os argumentos de Singer e Fonseca sobre a 

morte de Marielle vai além de qualquer interesse em rotular corretamente suas 

posições políticas. O que interessa, de fato, é entender a fonte de suas reivindicações 

e a postura que subjaz à construção dos argumentos.   

De acordo com Perry (1999), a partir do sistema de crenças que as pessoas 

trazem ao longo de uma vida, buscar ideais que respondam a certos acontecimentos 

no mundo é assumir uma postura ética embasada em uma condição ou dualista, que 
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está relacionada ao absolutismo de ideias; ou multiculturalista, que está relacionada 

ao relativismo, também, no que tange a ideias. A proposta  de Perry é, com o tempo, 

chegar ao que a um “compromisso total no relativismo”. Contudo, há a grande 

possibilidade de as pessoas não atingirem esta meta.    

Conforme Perry (1999), a dualidade é a postura da agressividade, da força, 

mas sem convicção nenhuma. As posições são pouco qualificadas. Quando se fala 

em julgamentos, estes serão respondidos em forma de ordem, com muita descortesia. 

Os argumentos opostos, vindo de outrem, são descartados mesmo quando se 

percebe que o argumento é bom, que é intenso. Em uma situação como esta, o 

interlocutor que se sente em duelo se sentirá também mais intimidado a ser 

persuadido. Já a multiplicidade é uma postura bem oposta. As pessoas acreditam que 

suas posições são precisas, não porque são evidentes, mas porque muitos acreditam 

em tudo que querem. O tom será bem mais ameno, nada de belicosidade. Os 

envolvidos não se sentem ameaçados pelo desacordo, afinal, estas pessoas veem as 

coisas de uma forma bem diferente. Para elas, argumentar é um modo de as pessoas 

sentirem de onde elas vêm. Na maioria das vezes, as pessoas não discordam de seus 

posicionamentos. Se a dualidade tende para o tom de guerra, a multiplicidade tende 

para um tom brando, tranquilo, de cooperação. Quanto mais abstrata a posição que 

assumem, no fim das contas, mais difícil é contestar sua premissa básica, a de que 

não há necessidade de diferenciar posições.  

O tom impresso a um determinado discurso, por exemplo, ajuda a 

reconhecer as origens intelectuais do sujeito e um pouco da postura, dualista ou 

multiculturalista. No texto 3, do escritor que nomeamos como de extrema direita, ele 

diz: “Do outro lado, alguns tentaram atribuir a morte de Marielle à sua oposição à 

intervenção no Rio, na hipótese absurda de o governo federal ser o mandante. É o 

ódio contra o governo Temer, igualmente fora de lugar.” No momento em que ele diz 

“na hipótese absurda de o governo federal ser o mandante”, isso já incita um pouco 

de raiva aos que se colocam enquanto direita e defensores do Governo Temer. O 

modo como o argumento foi dado como resposta pode transformar o debate em um 

processo bélico entre os que são pró e contra tal governo.  

É claro que todos são livres para compartilhar sua preferência pelos 

argumentos tanto do texto 2 quanto do texto 3, e apresentar o motivo pelo qual fizeram 
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tal escolha. Como dissemos, existem aqueles que se encontram em dualidade e 

outros em multiplicidade. Não há nenhum problema em se assumir a opção por um 

ou por outro texto. A questão é como fazer isso. A verdade não está em dizer que 

existem argumentos melhores que outros, que o texto de Joel Fonseca é reacionário, 

que ele não passa de um fascista. Assim, estaríamos nos colocando em posição de 

dualidade. É preciso ter muito bem elaborados para si quais os motivos para preferir 

um argumento a outro, se suas preferências são de cunho ideológico, profissional, 

técnico, dentre outros. 

Ao transpor esse raciocínio para a sala de aula, diremos que o aluno em 

dualidade é aquele que acredita sempre que há o certo e o errado. Em sua opinião, 

não existe um meio termo. Uma discussão frequentemente tende a se transformar em 

um duelo infinito. Nesses casos, a resposta a uma determinada questão tende a ser 

classificada como certa ou errada, e o professor tem a obrigação de apresentar essas 

respostas de forma clara e verificar quais são os outros alunos que as reconhecem. 

Quando o professor desafia os alunos a apresentarem as suas próprias respostas 

e/ou quando os alunos acreditam que os professores estão provendo respostas 

conflituosas em relação àquelas anteriormente respondidas por outros professores, 

um grande problema é gerado. Isso fará com que os alunos retornem para suas 

antigas convicções ou coloquem suas crenças em dúvida. Os estudantes que se 

encontram em dualidade podem ver o professor como uma ameaça à própria 

identidade deles, por exemplo, quando o professor solicita que provem o que está em 

contradição, e passem a ouvir, de fato, argumentos opostos aos deles. Um caos 

poderá ser gerado na sala de aula. 

Já os alunos que se encontram em multiplicidade, todavia, adotam o 

laissez-faire, ou seja, aceitam e praticam a livre expressão, vivem e deixam viver as 

diferenças intelectuais. Eles também subvertem o processo dialético, mas por meios 

bem diferentes.  

Para Ramage et al. (2009, p. 20) : 

Os [alunos] em dualidade subvertem o processo dialético, pronunciando uma 
tese verdadeira e descartando todas as alternativas possíveis. Os que estão 
na multiplicidade, entretanto, proclamam todas as teses alternativas 
igualmente válidas e as veem como possibilidades paralelas, que nunca se 
cruzam. Em nenhum dos casos uma tese pode engendrar uma antítese para 
produzir qualquer tipo de síntese. Os que estão na multiplicidade estão 
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abertos a novas ideias, mas são incapazes de engajar criticamente essas 
ideias, de escolher as que fazem melhor sentido em um dado conjunto de 
circunstâncias ou de combinar elementos de várias ideias para construir uma 
melhor. (tradução nossa. grifos nossos).11 

Ramage et al. (2009, p.16) defendem que os alunos deveriam abandonar 

a dualidade pela multiplicidade, ao chegarem à universidade, mas, isso normalmente 

não acontece. Esta tarefa é bem mais complicada do que se pensa. O esperado é a 

adesão dos alunos ao relativismo e a afirmação total de um compromisso nesse ponto. 

Embora permaneça um ideal mais do que uma possibilidade realista para a maioria 

das pessoas, é uma aspiração interessante para os professores que adotam essa 

pedagogia. As pessoas que alcançam esse compromisso com o relativismo aceitam 

que não existe nada que possa vir a ser considerado perfeito em contrapartida ao que 

seria imperfeito. Essas pessoas possuem um comprometimento sério com seus 

princípios e estão certas de que nenhum destes princípios é infalível ou não devem 

sofrer correção. Entendem que o conhecimento é um processo infinito, não 

empossado definitivamente, e que existe, por fim, um alto preço que se paga, que são 

a dúvida e o questionamento. Assim, é muito difícil depararmos com alunos, por que 

não dizer, pessoas, que reconheçam e assumam essa postura.  

Para Perry (1999, p. 230), as pessoas comprometidas com o relativismo 

“são perfeitamente capazes de não apenas condenar posições contrárias aos seus 

próprios princípios, mas de se colocarem no lugar de seus adversários e alcançarem 

algum nível de identificação com eles”. Para este autor, poucos alunos se aproximam 

desse estágio, mesmo quando concluem o curso universitário. Nesse sentido, 

defendemos que, por meio de uma abordagem satisfatória do argumento em sala de 

aula, mesmo a partir dos primeiros anos de escolaridade, poderemos ter a chance de 

atingir esse objetivo.  

Um dos primeiros desafios que se pode enfrentar ao se apresentar essa 

noção de argumento para os alunos é dissipar as suposições sobre argumentação e 

o próprio argumento que eles trazem para a sala de aula. Afinal de contas, eles 

                                                           
11  Those in duality subvert the dialectic process by pronouncing One True Thesis and dismissing all 
alternatives as pretenders. Those in multiplicity, meanwhile, pronounce all alternative theses equally 
valid and imagine them leading parallel existences that never intersect. In neither case can a thesis 
engage an antithesis to produce any sort of synthesis. Those in multiplicity are open to new ideas, but 
they are incapable of critically engaging those ideas, of choosing from among those ideas the ones that 
make best sense in each set of circumstances, or of combining elements of various ideas to construct 
a better one. 
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adquiriram suas próprias noções muito antes de começarem o estudo formal do 

assunto. Eles tiveram contato com vários tipos de argumentos em casa e na escola, 

leram sobre isso em livros e jornais, viram na televisão, escutaram no rádio e 

assistiram nos filmes, incontáveis vezes, antes de entrarem na sala de aula. Dada a 

maneira não sistemática como os alunos adquirem, muito cedo, o conhecimento sobre 

argumentação e argumento, não surpreende que eles possam precisar ser 

“desatados” de algumas suposições antes de começarem o ensino. 

Sustentamos, assim, que, em sala de aula, seja focalizada a construção do 

argumento enquanto reposta a um fato social, que apresenta um motivo social, que 

permita a busca por melhores ideias, mas também a “busca de vantagens”, pois, 

segundo Burke (1969), mesmo a pessoa encontrando-se no compromisso com o 

relativismo, ela nunca deixa de buscar vantagens no momento da construção de seus 

argumentos. Apoiando-nos neste autor, acreditamos que existirá, pelo menos, um 

elemento em comum durante a busca de vantagens que pode ser encontrado em 

todos os argumentos. Como já dissemos, o argumento de que falamos normalmente 

envolve algo relacionado ao nosso ego, ao nosso sentimento, assim como algo que 

está em nossos pensamentos e relaciona-se a julgamentos, sejam eles de que tipo 

forem.  

Conforme já pontuamos, argumentar é assumir riscos, é colocar nossos 

interesses e crenças em contratempo. Se perdemos, ao tentar persuadir o outro, essa 

perda pode nos fazer repensar em nossas crenças que, afinal de contas, são o que 

constituem a nossa identidade. Eis a razão do perigo que podemos vir a passar, ao 

argumentar, pois estamos sempre buscando vantagens para nossos interesses e 

crenças ou lutando para que outras pessoas não tirem vantagem em relação às 

nossas crenças e interesses que estão em jogo. Porém, uma boa parte de nós chega 

a crer que, a partir de nossos próprios interesses e vontades, são mobilizados outros 

maiores, e que tão somente as nossas crenças é que vão estar relacionadas ao que 

é de fato verdadeiro e justo para os outros. Mesmo durante essa busca de vantagens, 

há uma certa nobreza. 

Para Burke (1969), o objetivo primário da retórica é transformar impulsos 

destrutivos em atos criativos e cooperativos; inimizade em identificação; guerra em 

argumento. O autor é realista ao dizer que, em todo e qualquer argumento, haverá um 
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elemento principal que retrata a agressão e uma busca de vantagens, por mais nobre 

que seja a causa sobre a qual o argumento foi fundado. Por outro lado, assume 

também um caráter idealista ao asseverar que há outros interesses de quem 

argumenta que são servidos a todo custo pelo argumento em si. Ou seja, além dos 

elementos componentes do argumento, o próprio argumento, como um todo, é o 

próprio retrato da busca de vantagens. 

As necessidades e crenças de um determinado grupo podem ser 

ignoradas: é quando o argumentador se convence de que a cooperação atribuída por 

ele terá uma garantia da força se o seu argumento falhar, e passa a argumentar como 

um ditador. Muitas vezes, o poder da força está disfarçado de argumento. Com base 

na noção de autointerferência, Burke (1969) propõe um continuum de formas de 

persuasão: a extremidade esquerda do continuum é focada no outro, na relação 

assimétrica com controle por parte de um dos lados. O centro do continuum se 

caracteriza pela paridade entre argumento e público. Na extrema direita, não há 

preocupações com o público, nem com regras, convenções. A restrição exigida é 

inteiramente autoimposta. O argumento cuja força aparece em forma de ameaça 

encontra-se, pensando em um continuum, na extremidade esquerda.  

 Podemos pensar, aqui, quais e como as práticas argumentativas se 

distribuem ao longo desse continuum. Por exemplo, as práticas da mídia e da 

propaganda encontram-se na extremidade esquerda, pois são práticas assimétricas, 

com controle do locutor sobre o interlocutor. As práticas jurídicas estão no centro. Já 

à direita do continuum poderemos encontrar o que Ramage et al. (2009, p. 26) 

chamam de “formas mais purificadas de combate”. Aí estariam, por exemplo, as 

práticas de negociação do trabalho e da educação. O que se encontra na posição 

mais distante da força são as práticas persuasivas mais puras, que, muitas vezes, 

nem parecem ser persuasivas. Lembremos o caso de uma simples piada, que, apesar 

de não parecer, poderá trazer nas entrelinhas um argumento persuasivo.  

Burke (1969) ilustra esse princípio da autointerferência por meio da 

metáfora de um relacionamento amoroso. Na extrema esquerda está o assédio 

sexual. Durante o assédio sexual, uma das partes utiliza-se da força brutal, do seu 

poder sobre o outro de modo a coagir o sentimento afetivo alheio. No centro, está a 

arte de seduzir. O sedutor engana seu alvo, dizendo o que quer ouvir e fazendo o que 



51 
 

deseja que seja feito para alcançar sua gratificação. Na extremidade direita, está um 

casal de namorados, cuja relação é respeitosa, mútua, fiel, que inclui o sexo 

consensual e prazeroso, e outros tipos de desejos. Em um namoro, cada pessoa faz 

o que for necessário para persuadir o parceiro, mas as relações, sobretudo as sexuais, 

são do tipo que satisfazem ao mesmo tempo os dois parceiros, ao contrário do assédio 

sexual, em que apenas um se dá por satisfeito. Se esta metáfora do namoro for 

puxada mais ainda para o extremo esquerdo do continuum, depararíamos com o 

estupro, por exemplo, e, no extremo direito, com o celibato.  

Burke (1969, p. 271) atribui à persuasão pura “um alto valor ético” na 

medida em que impõe uma ordem diferente de obrigações àqueles que a 

experimentam. Para Ramage et al. (2009, p. 29) “As formas mais puras de 

argumentação são de natureza dialética, uma abordagem de ideias com um 

movimento e uma integridade próprios, que não leva em conta as necessidades e os 

desejos de um público”. 

 Um argumento da extrema direita do continuum pode ter pouco sucesso, 

já que os argumentos puramente persuasivos são tardiamente aceitos pelo público, 

pois eles mudam a forma como as pessoas pensam sobre determinado assunto. 

Existe, nesse caso, uma cooperação entre as partes, durante uma conversa, por 

exemplo, em que permeiam ideias distintas. 

A persuasão pura não é uma meta que se deveria alcançar, mas é uma 

tendência segundo algumas perspectivas sobre argumentação. Trata-se de uma 

posição que se opõe às tendências que têm como foco exclusivo o público. Faz-se 

necessário lembrar um sentido alternativo para o termo argumento quando se fala de 

persuasão pura: é o conceito de “cerne” ou de “essência” de uma parte de um grande 

discurso. Um bom leitor, crítico, deveras, procura o cerne de qualquer que seja o 

discurso. Quanto mais complexo é o discurso que estamos lendo, mais provável será 

a identificação de argumentos opostos, menos encontraremos uma tese inequívoca 

ou uma afirmação principal na última frase do primeiro parágrafo.  

Se retomarmos a discussão sobre argumentação como maneira de 

responder a um acontecimento no mundo e uma busca de melhores ideias, o trabalho 

com a argumentação em sala de aula na perspectiva da construção de argumentos 
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passa a ter o seguinte propósito: estimular o pensamento dos nossos alunos sobre o 

mundo, para ajudá-los a aprender a compreender o julgamento (para cultivar a arte 

do debate) de suas próprias ideias, bem como das dos outros, para testá-lo de forma 

suficiente no rebate de ideias opostas e respeitar o resultado dessa combinação. 
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CAPÍTULO 2 

CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO PARA UMA 

PEDAGOGIA DO ARGUMENTO 

 

Desenvolvi uma definição idiossincrática de 
retórica para combinar com minha abordagem de 

gênero; no entanto, não tenho certeza se é isso 
que outros chamariam de antiga ou nova retórica. 

Charles Bazerman 

 

Neste capítulo, nosso propósito é revisitar algumas perspectivas teóricas 

do campo dos estudos da argumentação tendo em vista o que elas oferecem em 

termos de suporte para a construção do argumento, dessa forma, subsidiando a nossa 

proposta de pedagogia do argumento. Partiremos dos pressupostos iniciais referentes 

à retórica de Aristóteles ([1926] 1991), precursor desses estudos. Continuaremos com 

os estudos de Burke (1966, 1969), um dos mais influentes retóricos americanos do 

século XX, cuja obra principal versa sobre a retórica relacionada a uma atividade 

humana simbólica. Passaremos, em seguida, para o Tratado da Argumentação: A 

Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014). Logo em seguida, 

apresentaremos a Teoria da Stasis, que consiste em uma teoria dos tipos de 

argumento. No que tange à Teoria da Stasis, levaremos em conta estudos clássicos 

de Crowley e Hawhee ([1943] 2009) e pesquisas mais contemporâneas, como as de 

Fahnestock e Secor (1983), responsáveis pelo renascimento da Teoria da Stasis 

enquanto característica integral da instrução argumentativa. Por fim, nos ateremos à 

teoria de Toulmin ([1958] 2006), mais conhecida por arretórica, que trata acerca dos 

usos do argumento. 

 Convém salientar que não temos a pretensão de dissecar essas teorias, já 

que nosso foco é o argumento em si, e não o processo argumentativo ou a teria da 

argumentação propriamente dita. A opção por essas e não outras não foi aleatória: 

buscamos as que enfatizam o estudo do argumento.  
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2.1 Aristóteles - Uma introdução à visão clássica de retórica 

A partir de Aristóteles ([1926] 1991), grande pensador grego, a retórica 

passa a ser contemplada com um novo impulso e a ser conhecida como a arte de 

persuadir a partir da utilização do raciocínio lógico.  Neste contexto, passa a existir 

uma escolha de meios adequados para persuadir, e a “arte da oratória”, como definiam 

os sofistas daquela época, desaparece. A finalidade central da retórica aristotélica é 

persuadir e, ao mesmo tempo, esta finalidade define o discurso retórico em 

contradição ao não retórico.  

Para bem compreender a retórica sistematizada por Aristóteles, é 

necessário centrarmo-nos na publicação da obra Arte Retórica (composta por três 

livros: I: 1354 a – 1377b; II: 1377b-1403 a; III: 1403 a – 1420 a). O primeiro livro (I) 

está centrado no orador da mensagem. Neste livro, são apontados os argumentos 

utilizados a favor da adaptação do público referentes aos três gêneros (judicial, 

deliberativo e epidítico). No livro (II), há uma relação com o receptor da mensagem. 

Aqui, as relações estão voltadas à emoção que está envolvida na argumentação e 

como os argumentos são recebidos pelo público. Por fim, o livro (III) é o livro da 

mensagem propriamente dita. Aqui são mostradas as partes do discurso (taxis ou 

dispositio) e as figuras (lexis ou elocutio) (PINTO, 2009, p. 34-35). 

Aristóteles é a figura da retórica antiga que vale a pena elegermos como a 

principal, quando o tema em discussão é a retórica. Este estudioso transcende à 

eterna luta centenária entre Filosofia e Retórica, e, por meio de seus estudos, a 

retórica passa a ser um empreendimento respeitado entre estudiosos de diversas 

áreas, inclusive os da Linguística. Foi o primeiro a sistematizar a retórica, o primeiro 

que, de fato, apresentou uma análise completa de sua dinâmica, bem como uma 

taxonomia perfeita de seus elementos. Aristóteles não se preocupa com a busca do 

perfeito, ele cria um espaço intelectual para a retórica, ao primar pelo reconhecimento 

das verdades que são prováveis e pelo reconhecimento do impacto que as 

circunstâncias têm sobre esta verdade. Para este autor, o poder da retórica não está 

na concepção de argumentos vencedores nem mesmo na capacidade de ver os meios 

de persuasão disponíveis. A capacidade mais importante para Aristóteles (1964) é a 

de argumentar persuasivamente sobre qualquer um dos lados da questão (pergunta). 

Isso não quer dizer que possamos persuadir o que é degradado, até porque não 
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podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas para que não nos esqueçamos 

de qual é o estado real do caso e que nós mesmos poderemos refutar se uma outra 

pessoa utilizar um discurso injustamente. Para Aristóteles (1964), o estudo da 

audiência é uma ciência primitiva. Platão, por exemplo, possuía um desprezo em 

demasia pelas crenças e suposições de sua audiência, enquanto que Aristóteles 

preocupou-se em estabelecer um terreno comum com a audiência, ao atender suas 

crenças e pressupostos. O que observamos é um grande avanço de Aristóteles em 

relação a Platão no que se refere à “psicologia dos humores”, ou seja, a “psicologia 

do público”. Mesmo com suas limitações acerca desta matéria, havia, de sua parte, 

uma disposição solícita para levar em conta a audiência. 

Aristóteles privilegiou as artes da dialética e da demonstração sobre a arte 

da persuasão e foi consideravelmente menos igualitário do que muitos dos primeiros 

sofistas. Ele era bem mais suspeito no que diz respeito às dimensões emocionais e 

não racionais da verdade. Aristóteles tinha em mente, muito claro, outrossim, o uso 

que parecia “injusto” da antilogia por sofistas que, após argumentarem 

persuasivamente para cada lado de uma questão, elegiam algumas vezes o caso mais 

fraco porque este serviria a seus interesses e não aos da verdade. 

Do mesmo modo como Platão, Aristóteles enxergava a Filosofia como um 

meio de deslocar as formas retrógradas de raciocínio herdados dos mitos gregos; 

mitos estes que os sofistas utilizavam em demasia como fonte de doxa. Eis o motivo 

pelo qual Aristóteles apresentava uma tremenda desconfiança contra os meios não 

racionais de persuasão. 

Como argumentou Jarrat (1991), a hostilidade dos primeiros filósofos à 

retórica pode ser entendida em parte, como uma hostilidade a qualquer forma de 

persuasão não-racional. Para a autora, Platão teme “a transferência poética de 

informações culturais cruciais, por causa de seus efeitos hipnóticos e argumentou que 

promoveu uma absorção acrítica da ideologia dominante”12 (JARRAT, 1991, p. 45). Já 

a oposição de Aristóteles era mais silenciosa do que a de Platão. Aristóteles 

reconhece um lugar para as emoções em discussão, mas ele nunca parece estar 

completamente confortável com a emoção e espetáculo, duas das ferramentas 

                                                           
12 ” the poetic transference of crucial cultural information, because of its hypnotic effects and argued that it 
promoted an uncritical absorption of the dominant ideology.” 
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primárias de antigos bardos e sofistas, e oferece apenas um reconhecimento 

rancoroso em relação a tais significados. 

No livro The Poetics, Aristóteles inclui o espetáculo como um dos seis 

elementos de um drama; contudo, considera este elemento sem muita importância. 

Assevera que ele depende mais do mecanismo de palco do que do próprio poeta. No 

livro Retórica, ele critica mais uma vez os sofistas por utilizarem em demasia a ênfase 

excessiva da “retórica forense” ou da “retórica dos tribunais”.  É neste momento que 

ele apela para uma retórica deliberativa, cujo apelo, acredita ele, devem ser mais 

racionais.  

  O filósofo privilegia os elementos racionais, ocasionais e textuais do 

argumento. É interessante ressaltar que esses elementos continuam sendo 

importantes para qualquer discussão contemporânea que diga respeito à persuasão. 

A estes três modos “artísticos” de persuasão de Aristóteles, teríamos os elementos 

não racionais, os mediados, e os visuais do argumento. Na terminologia de Aristóteles 

(1964), teríamos, assim: Logos, Ethos e Pathos. Esses meios podem ser utilizados 

para organizar o discurso, segundo este filósofo, sendo de ordem racional (logos) ou 

afetiva (ethos e pathos). Existem duas questões que precisamos salientar: para 

Aristóteles, esses “modos de argumento” interagem entre si; e a situação retórica, 

para ele, é invariavelmente oral.  

Sobre a interação entre esses modos, Aristóteles (1964) nos apresenta o 

seguinte: o Ethos (caráter do autor/orador) é usado para expressar suas observações 

da melhor forma possível e, assim, atrair a atenção de seu ouvinte. Esse orador é 

responsável por organizar sua fala. No momento em que desperta as emoções do seu 

auditório (pathos), o orador procura mover seu público para a ação ou recepção 

simpática da decisão que ele espera. O logos seria o argumento propriamente dito, o 

argumento lógico, que é utilizado para tornar provável o caso do orador e as 

alternativas prováveis. 

O ethos e o pathos, que seguem uma ordem afetiva, possuem uma função 

importante, porém suplementar, neste esquema de coisas. O cerne da questão é o 

projeto da estrutura do argumento e a seleção de razões e evidências que terão mais 

peso para com o público. 
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A retórica de Aristóteles é uma fonte excepcional para se compreender 

textos e discursos, sobretudo persuasivos, embora não contribua muito para a 

compreensão de acontecimentos e comportamentos não proposicionais que agem de 

forma persuasiva. Há um descrédito de Aristóteles com aquilo que é considerado não 

racional. Para ajudar a superar essa descrença, é necessário visar algo que esteja 

bem à frente de uma tendência que demonstre desprezo pela opinião pública. Até o 

momento em que a audiência estiver relacionada a pessoas emotivas, carregadas de 

preconceitos, tudo que for relacionado ao não racional (inclusive e sobretudo as 

opiniões) no que tem relação com a construção do argumento será tratado com 

algumas ressalvas. 

Para o trabalho com a construção de argumentos, o conceito de audiência 

é profícuo. Deve-se entendê-la como criada, servida, direcionada e suplicada. 

Outrossim, é indispensável a metáfora do argumento enquanto uma conversa e 

processo de invenção colaborativa. Essa noção endereçada de audiência, enquanto 

conceito puramente intelectual, será mais acessível quando houver a interação entre 

pares na sala de aula.   

As situações em que o argumento deve ser utilizado é um segundo artifício 

útil das ideias de Aristóteles que precisa ser destacado em uma pedagogia do 

argumento. É como se existisse um número enorme de eventos em que o argumento 

fosse utilizado, como sessões em tribunais, por exemplo, mas, na verdade, 

atualmente, o argumento vem sendo muito mais difundido do que isso. O argumento 

está nas televisões, nos rádios, nos jornais e revistas, nas redes sociais, dentre outros 

meios. Ele pode durar muito tempo e pode consolidar-se aos poucos, por meio de 

provérbios, réplicas, jargões, anúncios, debates. Muitas vezes, na esfera pública, os 

argumentos tomam uma forma menos rígida e podem vir a apoiar ou a criticar uma 

determinada posição, ao fazer menção a outra e até entram na defesa de uma 

alternativa em designar a outra contra a qual ele está se colocando.  

No mais, o argumento com que nos relacionamos hoje em dia, ao se 

comparar com os da época de Aristóteles, estão mais fortemente relacionados com 

elementos visuais. Em particular, no que concerne aos domínios da publicidade e do 

marketing, o apelo argumentativo pode ser puramente visual. Em muitos casos, o 

suporte visual provê um contexto crítico para a mensagem textual. Vivemos em um 
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ambiente em que a mídia prevalece, e isso conta muito. Não estamos à mercê de 

debates, de argumentos em primeira mão. Aprendemos as coisas de um modo que o 

que se quer passar, enquanto informação, é filtrado e tratado intencionalmente. Outro 

motivo pelo qual o visual excede o textual no que se refere ao argumento está 

relacionado com um fato já percebido por Aristóteles: os argumentos que não parecem 

ser argumentos têm maior chance de passarem despercebidos por nós do que os 

apelos racionais explícitos. Esses argumentos podem apoiar-se no próprio 

“espetáculo”, criticado por Aristóteles, no cenário, no pano de fundo, nos recursos 

visuais, e oferecem pouca ou nenhuma suposição argumentativa. A maioria dos livros 

didáticos da atualidade que tratam a respeito do argumento sempre dão ênfase aos 

seus elementos visuais, particularmente à propaganda impressa.  

Essa é outra grande contribuição de Aristóteles para tratar a construção do 

argumento em sala de aula, visando uma pedagogia do argumento.  No livro Ancient 

Rhetorics for Contemporary Students, de Crowley e Hawhee ([1943] 2009), 

encontramos a retórica de Aristóteles enquanto fonte extraordinária para contribuir 

com aulas de produção de textos e discursos persuasivos. Como já falamos, 

Aristóteles privilegia os elementos racionais, ocasionais e textuais do argumento. 

Esses elementos, até hoje, continuam sendo importantes para qualquer discussão 

atual sobre persuasão. Porém, isso está em detrimento  dimensões visuais, midiáticas 

e não racionais do argumento. Se considerarmos o assunto a partir da própria 

terminologia de Aristóteles, o equilíbrio entre os três modos “artísticos” de persuasão 

(em oposição aos modos não artísticos) mudou radicalmente, nos últimos anos, do 

logos para o ethos, e do ethos  para o pathos.  

2.2 Kenneth Burke – O dramatismo e o realismo de Burke  

A orientação seguida por Kenneth Burke, considerado um dos mais 

influentes retóricos americanos do século XX, diz respeito à retórica relacionada à 

atividade humana simbólica. Burke nasceu em 5 de maio de 1897, em Pittsburgh, 

Pensilvânia – EUA, e faleceu em 19 de novembro de 1993 em Andover, Nova Jersey 

- EUA. Ele foi muito criticado por seus escritos pelo fato de haver muita dificuldade 

para alguns teóricos em categorizar o seu pensamento, no que se refere, sobretudo, 

aos limites da academia. 
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Overington (1977, p. 90) salienta que essas dificuldades, advindas 

principalmente de críticos das ciências sociais, são em decorrência das objeções que 

estes têm, especialmente, quando o assunto é o dramatismo, que é fonte de estudos 

de vários autores, pela dificuldade que Burke teve, segundo eles, em distinguir e 

deixar clara a diferença entre uma análise de linguagem e uma análise da realidade. 

Para Overington, o que tem afastado Burke dos estudos das ciências sociais é, de 

fato, a falta de leituras e de investigações mais acuradas e profundas sobre sua obra.  

O que teceremos aqui, acerca dos pensamentos de Burke, é relevante para 

o ponto de vista da teoria da argumentação levando-se em conta dois aspectos 

fundamentais: primeiramente, o seu pensamento em relação à noção de situação 

retórica é essencial, que encontra-se na obra A grammar of motives de 1966, que trata 

sobre o  tema o dramatismo de Burke  e; depois, a remissão a motivos e não a razões 

que diz respeito ao tema referente ao realismo de Burke que  se encontra na obra A 

Rhetoric of motives de 1969.  

A retórica estaria, segundo Burke (1969), enraizada em uma função da 

linguagem, uma função inteiramente realística e que renasce a cada momento, 

continuamente. O uso da linguagem seria um meio simbólico de induzir a cooperação 

em seres que por natureza respondem a símbolos.  

O pensamento de Burke sobre a linguagem é construído no diálogo com 

inúmeros estudiosos da ação humana (filósofos, linguistas e literatos) e incorporou 

algumas de suas ideias principais utilizando o termo “dramatismo”. Ao revisitar 

Aristóteles ([1926] 1991), no que diz respeito à retórica, Burke põe o estatuto da 

argumentação persuasiva da linguagem no centro da análise do dramatismo. Burke 

concebe a retórica como um saber interdisciplinar que intervém diretamente no 

pensamento, no discurso, na interpretação e na comunicação. Para ele, o sujeito não 

apenas fala, ele é a própria fala e esta fala faz com que ele aja. Fala esta que, 

juntamente a outros elementos, constitui a linguagem enquanto ação simbólica 

(GONZAGA, 2015). 

Embora Burke permita que, no lugar estamos situados, haja um elemento 

de busca de vantagens em todos os argumentos, sua visão geral sobre práticas 

argumentativas desloca a ênfase de conquistar audiências à busca de verdades mais 
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robustas capazes de abarcar posições inicialmente antagônicas. Há uma tentativa de 

amenizar uma guerra que existe em relação à dialética. Reconhecemos, mais de uma 

vez, que uma maneira de ver é sempre uma maneira de não ver, e que nossos 

instrumentos para ver são "telas terminísticas", filtros linguísticos que tornam 

simultâneas a percepção e a avaliação (BURKE, 1969). 

Uma grande questão colocada por Burke (1969, p. 21) é a seguinte: “Como 

evitar que não sejamos vítimas da própria linguagem de que precisamos para acessar 

o mundo?” Para Burke, a chave para alcançar este tipo de autoconsciência crítica é a 

sua abordagem dramática à compreensão, o que, nos seus primeiros trabalhos, ele 

chama de perspectiva pela incongruência. Blumenberg, em seu ensaio redentor da 

retórica para o final do século XX, refere-se a algo muito parecido com a perspectiva 

de Burke por incongruência quando ele cita "o procedimento de compreender algo por 

meio de outra coisa" (BLUMEMBERG, 1987, p. 439). Para Burke, entender algo não 

é entendê-lo como algo, membro de uma categoria, mas vê-lo em termos de outra 

coisa. Daí as proporções de seu método dramático.   

A seguir discutiremos um pouco sobre as duas questões, anteriormente 

citadas:  o dramatismo e o realismo de Burke. 

A obra de Burke A Grammar of Motives de 1966 inicia-se com a seguinte 

questão: “O que está envolvido quando dizemos o que as pessoas estão fazendo e 

porque estão fazendo?” (BURKE,1966, p.15). Aqui já fica claro que ele tinha a ideia 

de elaborar uma gramática dos motivos que tentaria fornecer uma ferramenta de 

decodificação dos atos e das situações retóricas por meio de vários aspectos que nela 

concorrem ou um instrumento crítico que permitiria a descoberta da motivação da 

ação simbólica.  

Assim, Burke desenvolveu o que chamou de pentágono, abordagem mais 

conhecida por abordagem dramática ou dramatismo de Burke a partir da obra A 

grammar of motives (1966). O pentágono é composto por cinco aspectos que 

permitem captar quais são, de fato, os motivos de um ato retórico.  De acordo com o 

dramatismo de Burke, há cinco (eventualmente seis) elementos que contribuem para 

uma compreensão da motivação humana: ato, cena, agente, propósito ou finalidade, 
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agência e, mais tarde, atitude (que é um ato incipiente).13 Estes elementos 

correspondem exatamente a: a) ato – o que é feito; b) cena – onde foi feito; c) agente: 

quem fez; d) agência ou meios: como o agente o faz, quais os métodos e técnicas 

utilizados; e) propósito: por que isso acontece? 

Figura 1  – Pentágono Dramático de Burke14  

 

Fonte: Disponível em: http://jhart002.grads.digitalodu.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/pentad-
780845.jpg. 

Este conceito de Burke de proporções ou de relações entre elementos 

funciona quase do mesmo modo que o velho Five-W´s da linguagem jornalística: 

Quem? O que? Quanto? Por quê? e, às vezes, Como? Exatamente, estas questões 

podem nos ajudar em relação ao entendimento do motivo de quaisquer atos retóricos, 

haja vista que a retórica vem a ser um resultado, uma resposta ao problema que é 

posto por determinada situação.  

Para Burke (1966), apesar de os indivíduos estarem interessados na 

ponderação da motivação humana, faz-se interessante simplificar tal questão por meio 

do pentágono. Pois os termos-chaves que o constituem são compreensíveis para 

qualquer um que queira fazer uso deles. No entanto, ter acesso ao motivo do ato 

                                                           
13 Não nos deteremos aqui a este sexto elemento, por julgarmos não ser relevante em nossa pesquisa.  
14 Act: ato; agent: agente; agency: agência ou meios; purpose: propósito; scene: cena. 
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retórico não é tão-somente preencher espaços em branco, é também perceber qual é 

a dominância de certos aspectos do pentágono sobre outros.  

Ao analisar o discurso para entender por que algo foi feito ou deveria ter 

sido feito, idealmente consideraríamos todas as combinações possíveis dos 

elementos, como, por exemplo: o ato-cena, a cena-ato, o agente-ato, e assim por 

diante. A relação entre quaisquer dos dois elementos é expressa como uma relação. 

Em qualquer proporção, o segundo termo funciona como uma espécie de essência 

provisória para o par. Assim, por exemplo, numa relação ato-cena, o ato é entendido 

"em termos de" a cena que é, na verdade, a lente através da qual o ato é 

compreendido. Várias escolas de filosofia são caracterizadas por sua tendência a 

privilegiar um dos termos, continuamente vendo todos os outros elementos "em 

termos de" o elemento privilegiado. O naturalismo, assim, caracteristicamente 

privilegia a cena, de modo que os atos humanos são entendidos principalmente como 

uma consequência das condições cênicas. 

Burke propõe que o campo de observação da ação humana e de suas 

inúmeras combinações, transposições e transformações entre os termos do 

pentágono possibilite uma análise da ação humana que traz o drama enquanto termo 

central. O Dramatismo procura responder a questões de como podem ser explicadas 

as ações humanas e, principalmente, como estas ações são determinadas a partir da 

capacidade simbólica. O Dramatismo está centrado a partir de  alguns  quesitos. Para 

haver um ato deve haver um agente. Do mesmo modo, deve existir uma cena na qual 

o agente atua. Para atuar numa cena, o agente deve empregar alguns meios, ou 

agência. E uma ação só pode ser chamada de ato, no sentido completo do termo, se 

um propósito estiver envolvido (BURKE, 1966). 

Por meio do dramatismo, Burke (1966) investiga as relações internas que 

os cinco termos do pentágono dramatístico estabelecem uns com os outros. Para 

encontrarmos todos os recursos que estão presentes em afirmações sobre os motivos 

que sustentam nossos atos, precisamos considerar as possibilidades de 

transformação das relações entre os cinco termos e o alcance de suas permutações 

e combinações. Isto nos alerta para as possíveis interpretações das relações entre os 

termos. A respeito do alcance dessas relações, Burke assevera que há uma 

possibilidade circular entre estes termos. Podemos resumir os princípios de 
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determinação das relações entre os termos do pentágono dramatístico da seguinte 

forma: na análise de um ato, o que é considerado a cena sob um determinado ponto 

de vista, por outra análise, e por outro ponto de vista, pode ser visto como outro termo 

do pentágono. Isso é o  princípio da transformação. Já o princípio das permutações 

diz respeito ao fato de que  cada termo do pentágono tem uma relação com o ato, e 

esta relação desempenha funções para a realização deste ato. 

Na obra A Rhetoric of Motives, de 1969, Burke oferece, talvez, a 

caracterização mais econômica de sua abordagem da retórica, perto da conclusão da 

seção inicial dessa obra, quando descreve seu realismo. Ele diz que a retórica "está 

enraizada em uma função essencial da própria linguagem, uma função que é 

totalmente realista, e continuamente nasce renovada; é o uso da linguagem como 

simbólica de significado de indução da cooperação em seres que, por natureza, 

respondem a símbolos” (BURKE, 1969, p. 43). O conceito de "realismo" de Burke 

nesta obra se refere ao realismo filosófico como o termo que é entendido no debate 

medieval entre os nominalistas e os realistas.  

Burke é um dos estudiosos, desde Aristóteles, a se ater ao escopo da teoria 

retórica dentro do contexto mais amplo das preocupações filosóficas. Ao mesmo 

tempo, também podemos dizer que não vem a ser um sistematizador filosófico, ao 

contrário de alguns precursores de Aristóteles, pois Burke apresenta uma atenção 

inflexível no que concerne à relação entre o que é geral e particular, entre o que é 

concepção e percepção e entre a cena e o ato.  

O seu conceito de autointerferência é muito importante para esboçar uma 

escala de práticas argumentativas em curso focadas na audiência, daqueles que se 

centram em um ou em vários atos e de outros que visam seus próprios interesses. 

Admitimos que sempre irá existir uma busca de vantagens em cada argumento, assim, 

a visão geral de Burke sobre as práticas argumentativas dá menos importância a se 

persuadir uma audiência e dá ênfase a uma busca por verdades concretas que são 

capazes de englobar as posições inicialmente antagônicas e a “guerra purificada na 

dialética”. Reiteramos a ideia de que uma maneira de ver é também uma maneira de 

não ver, e de que nossos instrumentos para ver passam por filtros linguísticos que 

tornam a percepção e a avaliação simultâneas.  
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De acordo com Burke (1969), identificação e persuasão são elementos que 

fazem parte da retórica. Assim, qualquer discurso que tiver tais traços tem uma 

referência retórica, já que a retórica ocorre em situações, por exemplo, em que 

existam uma audiência específica e um objetivo definido.  

O conceito de audiência de Burke não é o de um ser passivo, mas ativo, 

que participa criativamente de uma afirmação qualquer proferida pelo outro. A 

audiência aqui é aguçada porque ela participa do processo colaborativo de uma 

discussão (BURKE, 1969). Para entendermos o que é a identificação de que fala 

Burke, imaginemos uma manifestação poética que é construída por meio de uma 

identificação entre o poeta e o seu pretenso leitor/ouvinte. Há uma atribuição de 

sentidos ao poema advinda do imaginário do leitor/ouvinte a partir de um processo de 

significação e ressignificação no que concerne à realidade. Assim, aquele que 

desempenha o papel de audiência sente que está participando e colaborando 

criativamente com o poeta. Se existe o propósito do poeta em atingir esta audiência 

ele deve se render pelo menos a uma parte da opinião da audiência e fazer uso desse 

ponto em comum para propor novas ideias. Isto é a identificação enquanto mais 

simples caso de persuasão. Burke diz que há a capacidade de qualquer pessoa 

persuadir outra, desde que aquela manifeste sua linguagem por meio de um gesto, do 

tom da voz, de uma ordem, de uma simples imagem, de uma atitude, de uma ideia, 

por fim, ela deve se identificar com sua audiência por meios desses meios simbólicos. 

Segundo Brummett (1984), as ideias de Burke ajudam a entender o lugar 

do argumento e da retórica na ordem mais ampla dos empreendimentos intelectuais, 

e, nesse sentido, colaboram para se considerar o que entra em jogo quando se 

pretende tornar isso objeto de ensino. Ele nos oferece tanto uma teoria da Retórica 

como um caminho para se fazer retórica, como hábitos mentais que nos ajudam a 

evitar modos simplistas de pensar e modos agressivos de argumentar. Para Brummett 

(1984, p. 103), a tarefa de um professor, seria: 

Se levarmos em consideração as pessoas comuns (estudantes) como 
audiência primária da teoria retórica e suas críticas, então o objetivo 
final e a justificativa são pedagógicos: ensinar as pessoas a 
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experienciar seus próprios ambientes retóricos de maneira mais 
rica.15 (grifos nossos). 

 

De um modo ou de outro, estamos sempre ensinando os alunos a tirar 

algum tipo de vantagem sobre alguma coisa, a partir de seus próprios argumentos. 

Ensinamos que existe um elemento proveitoso para buscar: o mais explícito dos 

argumentos, ou seja, o melhor argumento. Mas, quando estamos pondo os discentes 

em desafio no momento em que estão a nos apresentar a suas ideologias, estamos 

desafiando-os a reconsiderar sobre o que e para que eles deveriam estar buscando 

algo. 

Para concluir, Burke (1984, p. 102) assevera que a retórica é um domínio 

no qual os testes que fazem sucesso estão aí para serem testados. No momento em 

que abrimos caminho para a escolha de modos disponíveis de persuasão em uma 

dada situação e do meio mais conveniente, estamos ensinando a construir 

argumentos de modo ético.  

2.3 Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca – O argumento no Tratado da 
Argumentação 

Por meio do Tratado da argumentação: a nova retórica, publicado 

originalmente em 1958, vinculado à antiga tradição da retórica e da dialética gregas, 

Perelman, com a colaboração de Lucie Olbrechts-Tyteca, alavancou uma proposta de 

romper com as concepções de Descartes acerca da razão e do raciocínio. Os autores 

propõem que o campo da argumentação foge ao cálculo, pois é o campo 

especialmente do verossímil e do provável.  

A Nova Retórica,16 inspirada a partir da tradição retórica, nomeadamente 

por Aristóteles é um compêndio enciclopédico de anedotas retóricas, citações, 

exemplos e estratégias extremamente úteis, organizadas de acordo com um sistema 

extremamente flexível, por um lado; e extremamente confuso, por outro. Não se limita 

ao estudo da apresentação da argumentação oral, mas aos estudos da argumentação 

                                                           
15 ” If we take into account ordinary people (students) as the primary audience of rhetorical theory and 

its criticisms, then the ultimate goal and justification are pedagogical: to teach people to experience 
their own rhetorical environments in a richer way” 
16 Doravante NR. 
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sobre os seus procedimentos lógicos, mais precisamente aos meios discursivos para 

que se possa obter a adesão dos espíritos.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014) basearam suas dissidências na 

rejeição do modelo lógico formal de argumentação tradicionalmente favorecido pelos 

filósofos, em particular os positivistas lógicos regentes da época, como a maioria dos 

que romperam fileiras e se voltaram para a retórica em meados do século XX. Em sua 

obra, ao citar a fusão da dialética com a lógica e o subsequente rebaixamento da 

retórica a uma arte ornamental, Perelman e Olbrechts-Tyteca recuperam a dialética 

da retórica e a declaram complementar à demonstração definida como um cálculo 

feito de acordo com regras previamente estabelecidas. 

 Uma demonstração é considerada como correta ou incorreta de acordo 

com a conformidade ou não conformidade com as regras. Conclui-se que se pode 

chegar a uma conclusão por meio de uma série de operações corretas a partir de 

premissas aceitas como axiomas. Se esses axiomas são considerados como 

evidentes, necessários, verdadeiros ou hipotéticos, a relação entre eles e os teoremas 

demonstrados permanece inalterada. Para passar da inferência correta para a 

verdade ou para a probabilidade computável da conclusão, é preciso admitir tanto a 

verdade das premissas quanto a coerência do sistema axiomático. (PERELMAN, 

2001). 

Ao distinguir o argumento retórico da demonstração formal, Perelman e 

Olbrechts-Tyteca enfatizam algumas características. O ponto de partida de um 

argumento não é um axioma que é invariante e universal, mas uma premissa ou 

"opinião geralmente aceita" (PERELMAN , OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2014, p. 5). 

Os autores distinguem, então, dois tipos de premissas: a primeira sobre o real, 

compreendendo fatos, verdades e presunções; a outra sobre o preferível, 

compreendendo valores, hierarquias e linhas de argumentação relativas ao preferível. 

As premissas não são objetivas ou "impessoais", como no caso de axiomas lógicos, 

mas intersubjetivas ou "pessoais", na medida em que sua força depende do grau em 

que o público as aceita como verdadeiras, factuais, coerentes e plausíveis. 

Devido à natureza contingente das premissas, diferentes audiências irão 

oferecer diferentes níveis de assentimento em momentos diferentes e em 
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circunstâncias diferentes, um estado de coisas que o argumentador deve levar em 

conta. Enquanto o movimento da demonstração é estender o alcance das verdades 

axiomáticas a uma verdade particular e compelir o assentimento a essa verdade, o 

movimento de um argumento é aumentar a "intensidade da adesão" por meio de um 

conjunto de processos associativos e dissociativos que moldam a compreensão de 

uma audiência sobre a relação entre as premissas e a conclusão (PERELMAN, 

OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2014). 

O argumento pode aumentar o grau em que uma audiência aceita a sua 

conclusão, mas nunca pode "compelir" assentimento na forma de demonstração. 

Enquanto o fim da demonstração é a descoberta de uma verdade, o fim de um 

argumento é construir sobre a "comunidade de mentes" (PERELMAN, 2001, p.1388) 

que o aumento da adesão ao argumento de alguém foi criado para "pôr em movimento 

a ação pretendida [...] ou pelo menos em criar nos ouvintes uma vontade de agir que 

aparecerá no momento certo” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, [1958] 2014, p. 

45). 

O ponto de partida da abordagem da NR para o argumento não foi uma 

teoria de argumento tirada da filosofia, mas uma pergunta sobre como as pessoas 

realmente discutem sobre valores no mundo real. Consequentemente, os autores 

examinaram milhares de exemplos de argumentos de valores tomados de uma 

variedade de fontes, incluindo obras políticas, jurídicas, filosóficas, literárias, religiosas 

e científicas de todas as épocas. Se o exame dessas fontes torna mais sólida a teoria 

dos autores é um ponto discutível - mas não há dúvida de que sua teoria é mais rica 

para esse exame. Aparentemente, Olbrechts-Tyteca, que era "bem lida nas ciências 

sociais e na literatura europeia" (BIZZELL, HERZBERG, 2001, p.1372), merece 

crédito especial por encontrar e selecionar exemplos salientes que tornam a teoria de 

Perelman significativamente mais útil e muito mais engajadora.  

Em certo sentido, os exemplos superam o quadro teórico da NR, tornando 

impossível reduzir a teoria a um punhado de preceitos. Posteriormente, a linguagem 

da NR é decididamente não categórica, mais matizada e metafórica do que a 

linguagem típica da retórica de meados do século. Um punhado de termos-chave 

demonstram esse fenômeno. Em vez de vinculação lógica, os autores falam de 

"ligações" entre ideias; no lugar de contradições, eles falam de "incompatibilidades"; 
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em vez da certeza ou mesmo da probabilidade de uma conclusão, eles falam de sua 

"razoabilidade", e no lugar de público concordar ou de  discordar com uma conclusão, 

eles falam em aumentar ou diminuir a intensidade de sua "adesão" a um argumento. 

Observamos, em muitos sentidos, que o movimento de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, longe da lógica tradicional em direção à dialética, segue o caminho 

de Burke, que também entende a retórica como uma expressão do pensamento 

dialético. O próprio Perelman ressalta essa conexão quando cita a noção de 

identificação de Burke como o modelo chamado para usar a retórica para formar "uma 

comunidade de mentes" e, assim, "despertar uma disposição para agir" (PERELMAN, 

2001, p.1388) numa audiência. Além disso, a tensão essencial na NR entre partes 

(exemplos) e todo (teoria) é uma peça crítica da abordagem de Burke à retórica 

também. Compreender uma coisa "em termos de" outra coisa, e não como outra coisa, 

faz com que Burke procure também "anedotas representativas" (BURKE, 1966, p. 

523-25), no lugar de regras, leis ou narrativas que explicam exaustivamente o todo. 

Além disso, Burke, como Perelman e Olbrechts-Tyteca, também enfatiza a função 

inventiva e não a ornamental da retórica. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, depois de reconhecerem a importância da 

invenção, continuam a enfatizar a função persuasiva. Tanto na NR quanto na Retórica 

dos Motivos de Burke, é constantemente lembrado o contexto maior que define suas 

atividades. Para Burke, os deveres de cidadão sempre têm precedência sobre os 

deveres de um especialista, não importa o quanto a "psicose ocupacional" possa nos 

levar a confundir obrigações profissionais e éticas. Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

entretanto, fundamentam seu estudo da retórica sobre a noção de justiça social e 

retornam a essa ênfase ao longo de seu tratado. 

Como já dissemos anteriormente, Perelman e Obrechets-Tyteca, a partir 

da NR se propuseram a atribuir uma nova roupagem para os estudos retóricos, sem 

desprezar os preceitos advindos da retórica aristotélica. Melhor dizendo, a Nova 

Retórica é um retorno à dialética de Aristóteles e não necessariamente à própria 

retórica, haja vista Perelman (2001) asseverar que tanto a retórica quanto a dialética 

supõem um auditório, e ambas buscam persuadir alguém. Para este autor, esses 

traços em comum o autorizam a fazer tal substituição. Porém, o conceito de auditório 
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de Perelman não é o mesmo da antiga retórica aristotélica. Segundo este autor, um 

auditório é algo virtual, trata-se de um auditório construído pelo argumentador.  

Ao revitalizarem a noção aristotélica de auditório, Perelman e Olbrechts-

Tyteca ([1958] 2014) resgatam o conceito de que a retórica é a arte de argumentar, 

desde que com pensamento lógico e racional, pois a verossimilhança só adquire 

status de verdade na instância interlocucionária – momento em que o discurso é 

ouvido pelo auditório. Somente nessa situação é que se pode obter adesão do 

auditório e é para esse fim que as provas são necessárias. 

Essa noção de auditório está intrinsecamente ligada à noção de discurso, 

pois todo e qualquer discurso se refere a uma audiência, ou seja, aqueles a quem o 

orador deseja influenciar por meio de sua argumentação. Contudo, para que haja êxito 

na argumentação, faz-se necessário que o orador traga conhecimentos prévios sobre 

aquele que quer convencer, influenciar, persuadir, pois o seu discurso está 

fundamentado em acordos previamente delegados, que são: auditório, fatos, valores 

e os próprios e essenciais argumentos em si. Assim, quanto maior o número de 

informações sobre o auditório visado, maiores são as possibilidades de se alcançar 

eficácia na argumentação. “O auditório é que possui o papel principal para determinar 

a qualidade da argumentação e o comportamento do orador” (PERELMAN; 

OLBRECHTS TYTECA, [1958] 2014, p.27). 

Há, porém, um contraponto destes autores ao auditório particular de 

Aristóteles. Perelman e Obrechets-Tyteca opõem-se, sobrepondo-se a este, o 

“auditório universal”, pois, na concepção perelmaniana, qualquer pessoa pode vir a 

aderir a uma argumentação proferida pelo orador, e isso torna o auditório essencial 

para o sucesso de qualquer argumentação. A relação que existe entre orador e 

auditório está muito além de condições prévias de argumentação, como, por exemplo, 

as qualidades e o papel social do orador, e engloba todo o desenrolar do procedimento 

argumentativo. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, há inúmeros tipos de auditórios, 

ocasionando, assim, a necessidade de que o orador introduza técnicas 

argumentativas que abarquem toda essa infinitude de audiências previstas. Assim, 
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brota a necessidade de que exista um discurso comum para que toda e qualquer tese 

venha a ter adesão por todas as audiências.  

Falaremos agora sobre as técnicas argumentativas do Tratado de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca. Algo interessante que teceremos sobre a questão das 

técnicas argumentativas no Tratado é a descrição dos diferentes tipos de argumentos, 

cada um por si. Porém, o que está em jogo é a interação e o funcionamento do 

discurso em uma determinada situação. Para os autores, a eficácia e a qualidade dos 

auditórios são os únicos critérios de avalição das argumentações, e se recusam a 

separar o que é válido do que é eficaz. Assim, o conceito de eficácia é o critério para 

o que é válido; todavia, por outro lado, a ideia que se faz de validade não é 

independente de eficácia das técnicas argumentativas que visam persuadir e  

convencer seus efeitos sobre elas. (PERELMAN, OBRECHETS-TYTECA, [1958] 

2014).Tudo isso tem a ver com o reconhecimento do que é válido e evidente em um 

determinado contexto no qual estamos inseridos.  

Para Perelman e Obrechets-Tyteca, a argumentação está fundamentada 

no estudo de técnicas argumentativas que provocam ou aumentam a adesão de um 

determinado público a uma tese que está sendo posta para o assentimento desta 

audiência. Assim, ao invés de uma imposição do argumentador por meio de coação 

ou alienação em sua argumentação, propõe-se a adesão do auditório para uma 

determinada tese.  

Uma tese exposta em um discurso argumentativo deve ter como objetivo 

lançar uma adesão intelectual ao auditório e esperar que haja uma ação imediata 

deste. Segundo Perelman e Obrechets-Tyteca ([1958] 2014), as técnicas 

argumentativas que serão utilizadas são as mesmas tanto para uma situação que faça 

parte do cotidiano, quanto para um debate que traga um tema especializado. O fato 

de esta tese ser ou não ser aceita vai depender dos argumentos que fizeram parte do 

então processo argumentativo.  

Mostra-se, assim, a importância do argumento no procedimento 

argumentativo. Durante este jogo, digamos assim, o argumento é a peça principal para 

que o orador vença a partida. Nesse jogo argumentativo, deverá haver a capacidade 
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de o auditório reconhecer todos os argumentos envolvidos distinguindo, por sua vez, 

os argumentos falaciosos (enganosos) dos argumentos verídicos (idôneos).  

Essa noção, por vezes controversas, de "auditório” da NR pode talvez ser 

mais utilmente entendida no contexto da noção de Burke de "pura persuasão".  Ambas 

são ideais que orientam os argumentadores longe da persuasão endereçada – “O que 

ganhará esta audiência para a minha posição?” - para a elaboração do entendimento 

mais completo possível de seu assunto. 

Para uma pedagogia do argumento, essas considerações acerca da 

audiência precisam ser pensadas de forma cautelosa. Ao se considerar a teoria da 

autointerferência de Burke, no que se remete, principalmente, à persuasão pura, não 

se pode adotar o conceito de audiência universal que a NR postula.  

Se não existe uma instância da persuasão pura, não existe, de fato, uma 

audiência universal. Ambas são ideais que norteiam o debatedor para além de uma 

persuasão que tem um destinatário certo, levando em conta sempre a questão: o que 

posso fazer para trazer essa audiência para minha posição?  

A audiência universal não é necessariamente uma audiência mais autêntica 

e importante que a particular. Quando interagimos, sabendo que estamos lidando com  

um público erudito e/ou crítico, que faz parte da nossa mesma área, presumimos seu 

ceticismo e sua perspicácia, e, assim, construímos os mais poderosos e razoáveis 

argumentos.  

Por outro lado, as propostas da NR podem ser adaptas à Teoria da Stasis 

e funcionar como uma heurística geradora na construção de argumentos.  

2.4 Crowley e Hawhee - A Teoria da Stasis  

A Teoria da Stasis é um processo composto por quatro perguntas de pré-

escrita (invenção) desenvolvido na Grécia antiga por Aristóteles e Hermagoras. 

Posteriormente, as stases foram refinadas por retóricos romanos, como Cícero, 

Quintiliano e Hermógenes. Especificamente, a Teoria da Stasis faz com que os 

escritores investiguem e tentem determinar: a) os fatos: há realmente um ato a ser 

considerado?; b) a definição (o significado ou natureza da questão): como esse ato 

pode ser definido?; c) a qualidade (a gravidade da questão): qual é a gravidade desse 
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ato? e d) a política (plano de ação): esse ato deve ser submetido a algum julgamento 

formal? 

As quatro categorias básicas de stasis podem ser divididas em várias 

perguntas e subcategorias para ajudar pesquisadores, escritores e alunos a construir 

informações e até mesmo compor um texto escrito, por exemplo. As stases também 

ajudam as pessoas a concordar com as conclusões e ajudam a identificar em que 

momento as pessoas não concordam.  

O termo stasis (do latim status ou constitutio) é derivado da palavra grega 

que significa "um suporte". Assim, uma stasis pode se referir ao lugar onde um 

debatedor se posiciona. Se dois debatedores não concordam, a stasis marca o lugar 

onde eles estacionam, onde eles podem concordar e onde eles não concordam. 

Apesar de ser um primeiro passo importante encontrar o ponto de stasis, este lugar 

de repouso é temporário, suspenso, pois está entre movimentos conflitantes até que 

um dos debatedores inicie o argumento real (CROWLEY, HAWHEE, [1943] 2009). 

Determinar o ponto de stasis é crucial para qualquer argumento retórico. 

No entanto, descobri-la, às vezes, é mais difícil do que parece à primeira vista. A 

maioria das pessoas que estão envolvidas em discussões querem ir em frente em 

relação a seus posicionamentos com a maior rapidez e força possível. Assim, elas 

não querem gastar tempo para encontrar todos os argumentos disponíveis, como os 

antigos meios de invenção exigiam. No entanto, esta abordagem precipitada pode 

levar a um impasse (gritos, desarmonia, violência etc.), como tem acontecido em 

discussões públicas, por exemplo, sobre a eutanásia e o aborto, dentre outros 

assuntos considerados polêmicos. 

Para se iniciar um trabalho com a stasis é necessário que se comece a 

tentar responder a um conjunto de perguntas. Um bom começo é se trabalhar de forma 

sistemática e completa. Deve-se produzir uma análise útil da questão que foi escolhida 

para ser examinada. Realizar todo esse trabalho intelectual tem várias vantagens. Os 

argumentadores que trabalham com as questões levantadas por esta heurística de 

forma sistemática poderão: 1. esclarecer seu pensamento sobre o ponto em disputa; 

2. obrigar-se a pensar sobre os pressupostos e os valores compartilhados pelos 

membros do público-alvo; 3. estabelecer áreas em que é necessário fazer mais 
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pesquisas; 4. sugerir quais provas são cruciais para o caso; 5. pode apontar o caminho 

para o arranjo mais efetivo das provas. (CROWLEY, HAWHEE, [1943] 2009). 

O que isso ou qualquer heurística não fornecerá, no entanto, é um rascunho 

pronto de um artigo ou discurso. Antigos debatedores passaram muito tempo se 

preparando para escrever ou falar, experimentando um método de invenção ou outro. 

Eles não se importavam se esses testes produziriam falsos começos porque sabiam 

que estes aparecem em um caso que provavelmente poderiam ser usados em alguma 

outra situação retórica. Nos dias atuais, os debatedores contemporâneos trabalham 

de forma semelhante, preparando, antecipadamente, todos os argumentos 

relevantes, sempre que precisam usá-los e limitam a chance de um adversário 

habilidoso usar um argumento que não esteja preparado para responder. 

Um cuidado adicional deve estar relacionado ao fato de que as heurísticas 

não funcionam de forma confiável como fazem as fórmulas matemáticas. Em muitos 

casos, se continuará aprimorando o problema e desenvolvendo nuances de uma 

determinada proposição ao trabalhar com cada um dos cânones retóricos. Na 

verdade, a invenção pode começar e recomeçar durante os estágios tardios do 

processo de composição - arranjo, revisão ou até edição. No entanto, a atenção às 

heurísticas descritas a seguir, certamente enriquecerá um determinado estoque de 

argumentos. A consideração sistemática e pensante do problema em questão apenas 

pode fornecer, precisamente, a proposição que se está procurando, bem como o 

argumento que se pode usar enquanto apoio, ou seja, as famosas provas. 

(CROWLEY;HAWHEE, [1943] 2009). 

O processo de fazer perguntas não termina quando o ponto de stasis é 

identificado. Geralmente, a definição da questão para um debate dará origem a outras 

questões. Retóricos antigos elaboraram uma lista de quatro perguntas ou Stasis que 

os ajudariam a refinar seu entendimento sobre uma questão.  

Se uma pessoa é acusada de roubo, por exemplo, a primeira questão que 

deve ser levantada é O FATO: “Houve roubo ou não?”. Se todas as partes 

concordarem que houve a tomada de alguma coisa, a stasis se move para uma 

questão de DEFINIÇÃO: “Foi roubo?” (Pode-se ter pego o objeto emprestado?). E se 

todos concordam que o ato pode ser definido como roubo, a stasis torna-se uma 
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questão de QUALIDADE: "Foi certo ou errado?" (O roubo pode ser justificado por 

vários motivos – foi furtado o licor da casa de um amigo que é alcoólatra, por exemplo). 

Por último, se a questão da qualidade for aceita, a stasis então se torna uma questão 

de POLÍTICA: “Ela deve ser julgada pela ofensa?”. Essa última é a questão do 

procedimento ou da política (jurisdicional). O quadro a seguir, resume essas 

perguntas. 
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Quadro 1 – As quatro perguntas 

Fato: Existe? Aconteceu? 

Definição: Que tipo de coisa ou evento é esse? 

Qualidade: Foi certo ou errado? 

Política: O que devemos fazer? 

Fonte: Da autora, adaptada de CROWLEY, Sharon; HAWHEE, Debra.  

A seguir, apresentaremos como todo esse processo da teoria da stasis 

funciona. Vejamos o exemplo do Texto 4, a seguir: durante as eleições de 2010, os 

cidadãos da Flórida foram convidados a votar em uma proposta que diz respeito à 

quantidade de alunos nas salas de aula, nas escolas públicas. O artigo do Fort Myers 

News-Press, escrito por Dave Breitenstein, trata sobre a decisão dos eleitores. 

Texto 4 – Artigo – “Redução do número de turmas nas escolas de Lee na Flórida” 

As escolas públicas da Flórida devem aderir a uma quantidade de alunos 

por turma, depois que uma disposição para normalizar os padrões não conseguiu 

reunir apoio suficiente para tal decisão. 

Em todo o Estado, 55,3% dos eleitores queriam calcular o tamanho das 

turmas usando médias de toda a escola, ao contrário dos limites individuais de cada 

turma. No entanto, a emenda constitucional precisou de 60% de votos a favor para se 

tornar lei. 

A rejeição da Emenda refere-se a aulas básicas - matemática, inglês, 

ciências e estudos sociais. As regras são as seguintes: da pré-escola até o terceiro 

ano, não pode exceder 18 crianças; do quarto ao oitavo ano, 22 alunos, e no Ensino 

Médio, 25 alunos. Estas regras não se aplicam a aulas de arte, música e educação 

física. 

 [...] 

A redução de tamanho de turmas é uma iniciativa que tem custado muito 

aos cofres públicos. Somente no condado de Lee, o distrito escolar gastou US $ 535,5 
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milhões no ano passado para contratar mais professores e construir salas de aula 

adicionais, e US $ 92,4 milhões foram orçados para este ano. 

Lee estima que o voto negativo vai custar US $ 30,3 milhões por ano para 

criar salas de aula excedentes para estudantes extras. Os distritos escolares podem 

ser multados se não estiverem em conformidade. 

Em 2002, 52,4% dos eleitores da Flórida aprovaram os limites para o 

número de alunos por turmas. Inicialmente, o Estado usou as médias dos distritos, 

depois as médias das escolas e os limites individuais das turmas foram 

implementados em agosto. A emenda propôs limitar as turmas  em 21, 27 e 30 alunos 

para os três níveis, respectivamente. 

Fonte: BREITENSTEIN, 2010. (Tradução nossa).17 

Obviamente, quando uma proposta de votação recebe pouco mais de 50% 

dos votos, existe um problema. Ou seja, o povo de Lee County discorda sobre a 

importância do número de alunos por salas de aula nas escolas públicas. Alguns 

argumentos possíveis sobre essa disputa surgem quando consideramos as quatro 

questões de stasis. 

Existe uma questão de fato? Sim. Em 2002, os eleitores da Flórida 

aprovaram limites de tamanho de turmas e, em 2010, rejeitaram uma proposta para 

elevar esses limites. Alguém discorda que esses eventos ocorreram? Provavelmente 

                                                           
17  Florida´s public schools must adhere to strict class-size after a provision to relax standards 

couldn´t muster enough support. 
Statewide, 55.3 percent of voters wanted to calculate class size by using school-wide averages, 

as opposed to individual classroom limits. However, the constitutional amendment needed 60 percent 
to become law. 

The rejection of Amendment 8 means core classes – math, English, science and social studies 
– still cannot exceed 18 children pre-kindergarten trough third grade, 22 students in grades four through 
eight and 25 in high schools. Caps do not apply to art, music or physical education classes… 

Class-size reduction has been a costly initiative. In Lee [County] alone, the district spent 535.5 
million through last year to hire more teachers and build additional classrooms, and $ 92,4 million was 
budgeted this year. 

Lee estimates the negative vote will cost an extra $30.3 million annually to create overflow 
classrooms for extra students. School districts can be fined if they´re not in compliance. 

In 2002, 52,4 percent of Florida voters approved class-size limits. Initially, the state used district 
averages, then school averages, and individual classroom caps were implemented in August. The 
amendment proposed capping classes at 21, 27, and 30 students for the three levels, respectively. 
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não. Portanto, essa questão pode ser aceita ou dispensada e os participantes dessa 

discussão podem passar para a segunda questão. 

Existe uma questão de definição? Isto é, que tipo de coisa, ideia ou ato está 

em questão aqui? A stasis de definição é clara nesta disputa: o que está em questão 

é uma votação anterior para limitar o tamanho das turmas; isto é, uma proposta de 

votação. É duvidoso que qualquer parte da discussão negue essa definição do ato, 

embora a minoria que votou contra possa se opor ao que tenha sido colocado em uma 

votação. Mas essa objeção não é relevante sob o cerne da definição; em vez disso, é 

uma questão de política e deve ser levantada na quarta stasis. 

Já a terceira e quarta stases produzem argumentos mais interessantes e 

mais controversos. Mesmo um exame superficial da terceira stasis, relativa a questões 

de valor, sugere que há, pelo menos, dois valores em jogo nesta disputa. O primeiro 

valor diz respeito à excelência educacional: todas as partes envolvidas na discussão 

devem concordar que limitar o tamanho das turmas é uma coisa boa. Aqueles que 

não concordam devem oferecer evidências que contrariem os muitos estudos que 

apoiam este ponto ou podem questionar essa afirmação com algum outro motivo. 

Parece, por exemplo, que alguns distritos escolares tiveram dificuldades em levantar 

dinheiro suficiente para sustentar as salas de aula extras e os professores que são 

exigidos pelas turmas menores. Afinal de contas, é mais barato atribuir 30 ou 40 

alunos a um único professor usando uma sala do que encontrar espaço e professores 

para grupos menores de 18 alunos por sala de aula. As pessoas que votaram contra 

a proposta, em 2010, aparentemente, valorizaram a qualidade educacional em relação 

à economia; isto é, eles acreditavam que os limites no tamanho das turmas 

melhorariam suficientemente a qualidade educacional para compensar o custo 

adicional. Portanto, os valores em jogo incluem, pelo menos, a qualidade da educação 

e a conveniência econômica. Escolhemos um caso relativamente simples para fins 

ilustrativos, para que os debatedores, normalmente, encontrem mais do que dois 

valores concorrentes a partir dos problemas complexos que as pessoas enfrentam em 

suas vidas diárias. 

No que diz respeito à quarta stasis, pergunta-se sobre a existência de uma 

questão de política. Existe. A proposição da votação é uma proposta para eliminar um 

programa que foi estabelecido oito anos antes. Sem dúvida, os legisladores que 
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lutaram por esta questão em 2010 examinaram sugestões de políticas alternativas, 

que poderiam incluir o aumento do tamanho das turmas apenas nas escolas de ensino 

médio, onde se espera que os alunos precisem de menos ajuda do que os alunos do 

ensino fundamental. Ou eles podem ter proposto um aumento de impostos para pagar 

a redução do tamanho da turma. Ou, ainda, eles poderiam ter oferecido um tipo 

diferente de proposta, em  que se exigisse apenas uma votação majoritária, em vez 

de tentar emendar a constituição da Flórida, que requer 60% de apoio. Quando as 

quatro perguntas são expandidas e especificadas, elas normalmente criam 

proposições adicionais como essas. Podemos constatar, a partir dessa análise, que a 

stasis ainda se revela surpreendentemente útil, ao traçar um caminho por meio do 

emaranhado de questões que muitas vezes envolvem uma controvérsia.  

Como já dissemos, a visão apresentada aqui acerca da Teoria da Stasis é 

a clássica, baseada em Cícero (1968), Hermógenes (1987) e Quintiliano (1980). 

Porém, alguns autores contemporâneos a retomaram e a reformularam no que diz 

respeito especificamente ao tipo de questões que podem contribuir para a geração de 

argumentos. 

Duas autoras que não podem deixar de ser citadas ao se falar sobre a 

Teoria da Stasis, são Jeanne Fahnestock, atualmente professora assistente de inglês 

na Universidade de Maryland, e Marie Secor, professora assistente de inglês na Penn 

State University. Estas autoras tratam a Teoria da Stasis como uma teoria dos tipos 

de argumento, e a utilizam para contribuir com o ensino do argumento com foco 

voltado para a composição escrita. Elas nomeiam a Teoria da Stasis , em um de seus 

trabalhos, como uma abordagem "retórica / gerativa".  

Para estas autoras, um curso inteiramente dedicado a se construir 

argumentos pode recorrer às fontes clássicas que ainda são o único esquema de 

invenção puramente cabível quando o assunto é argumentação. Essas fontes, 

similares às de Crowley e Hawhee, conforme já descrevemos, de acordo com a versão 

delas são: definição, comparação, causa e efeito e proposta. São fontes que ajudam 

os alunos a encontrar premissas para as propostas e avaliações que costumam 

apresentar quando deixadas sozinhas para gerar teses para argumentos, mas não 

são muito úteis, quando é solicitado aos alunos um passo além, com apoio das 

próprias premissas que as fontes geraram.  
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Discutiremos a teoria dessas autoras, mais precisamente no Capítulo 3, por 

acreditarmos que seja um modelo de pedagogia do argumento que se coaduna com 

nossas ideias em alguns sentidos. 

Por fim, em nossa visão, a Teoria da Stasis apresenta-se como essencial 

para fundamentar uma pedagogia do argumento, já que nossa preocupação é a 

construção do argumento, ao se levar em consideração os tipos de argumento que 

serão formulados em variados contextos em sala de aula. Afirmamos isso porque uma 

boa parte das stases deriva, de forma indutiva, dos tipos de situações em que o 

estudante está inserido. Um modelo de pedagogia do argumento fundamentado nos 

tipos de argumento, baseado na  Teoria da Stasis, permite ensinar a se formularem 

argumentos de forma coerente, sensata, evitando que o argumentador caia em 

armadilhas ao utilizar outras abordagens que não são, necessariamente, propícias 

para gerar argumentos em si, como é o caso do layout de Toulmin, apresentado na 

próxima seção. Esse modelo ajudaria, na verdade, em um momento posterior à 

geração de argumentos: o momento de revisão de argumentos. 

2.5 StephenToulmin - O layout de Toulmin: os usos do argumento 

Toulmin ([1958] 2006) retoma toda a estrutura do discurso argumentativo 

enquanto demonstra um meio para se exercitar o processo argumentativo. Ele parte 

de um problema central: como a lógica pode ser uma ciência formal e, ao mesmo 

tempo, ser utilizada enquanto avaliação de argumentos que dão sustento ao que é 

dito efetivamente no cotidiano? O que está por trás do processo de estabelecimento 

de conclusão sobre a construção de argumentos? Enquanto crítico da lógica formal 

de Aristóteles (que põe a racionalidade como primordial a qualquer audiência ou 

matéria), Toulmin propõe uma nova maneira de analisar a argumentação.  

Para este autor, durante o processo de uma análise sobre a argumentação, 

o argumento que deve ser convincente dependerá de um contexto (social, histórico 

e/ou cultural) para que possa ser de fato consumado. O objetivo de Toulmin é poder 

interpretar a estrutura argumentativa com o intuito de perceber a relação que existe 

entre a validade/ invalidade dentro do argumento. Ao partir de tal raciocínio, podemos 

observar que, segundo Toulmin ([1958] 2006), para se construir um esquema 
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argumentativo, deverá existir uma sequência de passos que obedeça a determinadas 

regras. 

Convém salientar que o raciocínio argumentativo se difere sobremaneira 

do raciocínio lógico por aquele se valer de um processo de justificação e não de 

premissas (maiores e menores) para que se chegue, enfim, a uma cena conclusiva. 

Eis, então, o motivo da crítica que fez Toulmin ao silogismo de Aristóteles, pois, nesse 

empreendimento, não há uma preocupação em adequar com flexibilidade, os 

elementos pertencentes a uma argumentação num determinado contexto. 

A obra Os usos do argumento, doravante UA, influenciou e continua 

influenciando pesquisadores de vários campos do conhecimento. A abordagem de 

Toulmin, embora mais estreita do que as outras já tratadas aqui, compensa a falta de 

riqueza com sua capacidade de tornar os argumentos mais coerentes e mais 

transparentes. 

O ponto de partida é a demonstração lógica formal. Logo, a abordagem de 

Toulmin permanece mais perto do modelo lógico, ao criar uma variação do silogismo 

categórico para resolver as deficiências do raciocínio silogístico, em particular, a 

desatenção às circunstâncias e sua indiferença à verdade substantiva em oposição à 

analítica, mantendo alguns dos seus pontos fortes, em particular a sua capacidade de 

tornar os argumentos mais transparentes.   

Em contraste com o silogismo categórico, que traz seus três termos 

(premissa menor, premissa principal, conclusão), Toulmin apresenta seis termos: (1) 

dados ou razões (grounds); (2) garantias ou justificações (warrant); (3) conclusões ou 

teses (claim); (4) reforço (apoio, suporte, backing); (5) refutação ou reserva (rebutall); 

e (6) qualificadores (qualifier).  

Para ilustrar um esquema típico de Toulmin, tomamos emprestado um dos 

seus famosos exemplos "arretóricos": “Petersen é um sueco e, como um sueco pode 

ser julgado, é quase certeza, não ser católico, Petersen quase certamente não é 

católico” (TOULMIN ([1958] 2006, p. 20). O argumento inclui quatro dos seis termos. 

"Petersen é um sueco" é o ponto de referência ou o terreno, ou "o que tem que seguir". 

"Um sueco pode ser tomado quase certamente para não ser católico", é a garantia, 

uma generalização ou uma regra que autoriza a inferência sobre o terreno que 
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aparece na reivindicação - neste caso, a afirmação de que "Petersen não é católico". 

O "quase certamente" representa o qualificador ou a medida de confiança que se pode 

ter em uma conclusão baseada na "força" da autorização e a força dos dados. O 

argumento de alguém também pode incluir os outros dois itens, "condições de 

refutação" e "apoio". No caso de Petersen, há a possibilidade, de que em suas férias 

anuais na Itália ele tenha se apaixonado por uma católica e se convertido ao 

catolicismo para se casar na Igreja.  O apoio, enquanto isso, inclui todas as certezas 

de que a garantia que estamos usando é aceitável; neste caso, dados estatísticos que 

mostram a proporção muito pequena de suecos que são católicos. 

Não é incomum encontrar o esquema de Toulmin reduzido a três dos 

termos (dados - garantia - tese). Ressalte-se que essa simplificação perde muita 

precisão da abordagem de Toulmin: a maioria das garantias podem ser declaradas 

como razões, mas, muitas razões são impossíveis de se convertem em garantias. 

Além disso, os motivos também podem servir de base em um esquema de Toulmin. 

A simplificação para três termos também implica uma perda de transparência ou o que 

Toulmin chama de "imparcialidade". A função principal desses termos, afinal, é 

provocar a informação fora dos elementos do argumento de alguém, informações que, 

de outra forma, poderiam ser não-marcadas. Quando se obriga alguém a fornecer 

qualificadores e condições de refutação para seus argumentos, esses termos trazem 

um lembrete claro de que estão operando no domínio da probabilidade e do 

contingente, e não do categórico. Isso os obriga a avaliar cuidadosamente seu grau 

de confiança na conclusão e reconhecer as possibilidades sob as quais eles não 

podem sustentá-la. 

No intuito de responder à pergunta: “O que está por trás do processo de se 

estabelecer conclusões mediante a produção de argumentos?” (TOULMIN, [1958] 

2006, p.139), este autor apresenta o layout de argumentos, resumidamente descrito 

acima, no qual, além de elencar os seis elementos, ainda estabelece a relação 

existente entre eles. Por meio deste modelo, é possível identificar os elementos que 

constituem a argumentação que são suscetíveis de serem aplicados a qualquer 

campo disciplinar, independente de se estar em epígrafe uma questão jurídica 

extremamente complexa ou uma ínfima questão do dia a dia. 
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Com este esquema, de fato, Toulmin ([1958] 2006) pretende mostrar que 

os argumentos são conteúdos proposicionais que perpassam asserções de modo que 

é dada uma tese que, por sua vez, solicita uma garantia, ou seja, uma justificação. A 

qualquer instante, o desafiante poderá pedir esclarecimentos no que se refere à 

veracidade de tais justificações cuja tese está fundamentada. Estes esclarecimentos 

devem ser dados por quem proferiu tal tese através de dados, evidências, motivos e 

exemplos, dentre outros. 

Neste modelo, o autor faz a distinção entre argumentação formal e 

argumentação informal. A argumentação formal seria basicamente as premissas e a 

conclusão. Já a informal traria, além destes dois elementos, já postulados pelo 

silogismo de Aristóteles, um novo: a garantia (justificação). A garantia é uma operação 

que se faz fulcral no momento em que o argumento é questionado pelo interlocutor 

que participa do processo comunicativo.  

Com o esquema, forma-se a teoria do argumento, que leva em conta dois 

padrões: um padrão básico do argumento (field invariant) e um padrão complexo do 

argumento (field dependent). 

 O modelo básico (field invariant) toma como fundamento o princípio 

segundo o qual “um argumento é como um organismo: tem uma estrutura bruta, 

anatômica, e outra mais, por assim dizer, fisiológica” (TOULMIN ([1958] 2006, p.135). 

Quando explicitamos um argumento, podemos distinguir as fases que marcam a sua 

progressão, que é parte de um problema central não resolvido até chegar a uma 

conclusão final. Cada fase tomará conta de um determinado local que ocupará 

espaços (temporais, minutos por exemplo, ou textuais, parágrafos) e vai representar 

as principais “unidades anatômicas do argumento”, ou seja, os órgãos que o 

compõem. Dentro de cada espaço, encontraremos uma estrutura mais fina, ou seja, 

as sentenças individuais. Toulmin assevera que são estas estruturas menos densas 

que são a principal preocupação dos lógicos; é aí onde se encontra a forma lógica, e 

é também nesta estrutura “que a estrutura de nossos argumentos tem de ser 

estabelecida ou refutada” (TOULMIN ([1958] 2006, p.136). É exatamente nesse nível 

mais fino que a investigação de Toulmin irá se concentrar, sem deixar de lado a 

estrutura mais densa, mais bruta de um argumento. Os micro-argumentos devem ser 

vistos, de vez em quando, com um olho nos macro argumentos em que se 
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apresentam, isto porque “o modo preciso como os expressamos e expomos, para só 

falar do que é menos importante, pode ser afetado pelo papel que os micro 

argumentos têm a desempenhar no contexto maior” (TOULMIN ([1958] 2006, p.137). 

O essencial neste modelo de Toulmin é que ele estuda a “operação de 

argumentos” sentença por sentença, com o objetivo de investigar como a sua validade 

ou invalidade está relacionada ao modo como está disposto por nós; e qual é a 

relevância que esta conexão tem com a noção tradicional de “lógica informal”. Para 

Toulmin ([1958] 2006), um mesmo argumento pode ser exposto em diferentes formas, 

e haverá sempre uma imparcialidade no que diz respeito aos padrões de análises que 

serão implementados para tal. Trocando em miúdos, alguns destes padrões de 

análise mostrarão, mais claramente que outros, a validade ou invalidade de um 

determinado argumento, e as bases em que se apoiam serão mais explicitamente 

mostradas juntamente com a relação destas com a conclusão. 

De acordo com a perspectiva do modelo inicial de Toulmin, reconhecer um 

argumento é o mesmo que perceber a existência desta estrutura na organização do 

discurso. Há a identificação e uma tese seguida de dados, evidências que podem, por 

sua vez, se apresentarem de várias maneiras (facts, data, reasons, examples, 

storytelling etc.) que estão ali para justificar e dar suporte, a priori, para a asserção, 

tese ou conclusão. O raciocínio argumentativo pode ser visto em termos 

comunicacionais. No lugar de falar de conclusão, ele prefere falar em tese (claim), 

pois a tese está sempre sujeita a desafios e está também susceptível de ser justificada 

a qualquer momento. Em vez de falar em premissas, preferiu falar de dados (grounds), 

e no lugar de inferência, por fim, falou em justificação, ou seja, em garantia (warrant). 

(GRÁCIO, 2010). 

Quando fazemos uma asserção, seguida de uma alegação sobre a qual 

nos comprometemos, a não ser que ajamos de má fé, ou não saibamos de fato o que 

estamos dizendo, normalmente, teremos em mão alguns fatos que poderemos 

oferecer para apoiar tal alegação. Se o nosso desafiante questionar nossa alegação, 

partiremos para tais fatos para sustentá-la. Acaso este não concorde com o que 

oferecemos enquanto defesa, teremos que apresentar um elemento preliminar, 

argumento este que servirá para dar um fim na objeção do nosso desafiante. Após 

termos resolvido esta questão prévia é que poderemos retornar ao argumento de 
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origem. Toulmin ([1958] 2006) questiona o que fazermos após resolvermos este 

dilema, e, estando resolvido o problema do dilema em tela, nossa questão agora será 

como vamos expor o argumento original “o mais completa e explicitamente possível” 

(TOULMIN ([1958] 2006, p.140).  

Durante um processo argumentativo, o argumentador começa por enunciar 

uma determinada tese. Porém, o desafiante pode pedir que justifique, para saber em 

que é que aquele se baseia para alegar tal assertiva. Na formulação de Toulmin, a 

pergunta que seria feita é: “O que você tem para seguir em frente?”. A resposta 

possível para tal pergunta seria apresentar os dados que dão sustentação à tese 

proferida. Porém, não acaba por aí, existem outras maneiras por meio das quais a 

conclusão poderá ser desafiada. Digamos que o desafiante não mais queira que o 

interlocutor apresente informações factuais e sim  que mostre para ele qual é a relação 

existente entre os dados e a conclusão. Agora, a pergunta poderia ser: “Como você 

conseguiu chegar até aqui?”. Então, chegaria o momento de se apresentar um 

conjunto específico de dados para embasar a tese ora apresentada. É como se o 

interlocutor tivesse que dar um passo a mais, e tivesse que justificar tal passo.  

A partir de agora, a tarefa seria apresentar proposições bem diferentes, do 

tipo: regras, princípios, licenças de inferências, normas, leis e tudo o mais, desde que 

não se caia novamente nos dados propriamente ditos.  

Toulmin ([1958] 2006) chamará as proposições que se referem a 

afirmações gerais de hipotéticas, cujo objetivo é fazer uma ponte entre os dados e o 

argumento de garantias (warrant), para fazer uma distinção entre dados e conclusões. 

É necessário sempre que se pergunte se há absoluta diferença entre dados, de um 

lado, e garantias, de outro. A questão é a seguinte: “Será que o desafiante a uma 

asserção sempre solicitará que o adversário lhe mostre os dados ou garantias que 

autorizaram os passos até chegar a esta tese?” Quais são os meios que ajudam a 

distinguir claramente entre as forças de (a) O que você tinha para seguir em frente? e 

b) Como você chegou aqui? Aqui se faz necessário distinguir entre estas duas funções 

lógicas, pois, dessa forma, o desafiante terá subsídios tanto para compreender, 

quanto para ajudar a analisar argumentos.  
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O esquema a seguir, representado por Toulmin para analisar argumentos, 

traz os três elementos, ilustrado por um famoso exemplo que ele apresenta na UA. A 

seta representa a passagem dos dados para a alegação, e a relação que existe entre 

estes dois elementos, ou seja, os dados que apoiam uma determinada conclusão. No 

mais, temos a garantia que é o elemento crucial que autoriza a passagem de D 

para C.  

Figura 2 – O padrão básico do argumento (Field Invariant)18 

 

Fonte: TOULMIN [1958] 2006. 

O que podemos notar é que a garantia é um elemento estrutural que, na 

estrutura argumentativa, nos mostra claramente a articulação entre os dados e a tese, 

assim respondendo à questão: “O que você tem para seguir em frente?” (TOULMIN, 

[1958] 2006, p. 98).  

Outras questões, segundo Toulmin ([1958] 2006) surgirão em relação ao 

argumento apresentado; por isso, ele propõe o modelo complexo do argumento. 

                                                           
18 Legenda: D: dados ou razões (grounds); W: garantias ou justificações (warrant); C:conclusões ou 
teses (claim).  
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Quando Toulmin ([1958] 2006) procura fazer um elo entre uma vertente inferencial e 

uma dinâmica comunicacional do discurso (argumentos em si mesmos e a transação 

comunicativa), ele é obrigado a tornar complexo o seu esquema inicial, introduzindo a 

este esquema, outros elementos, a saber: reforço (backing), qualificador (qualifier) 

refutação (reservation, rebutall). Estes elementos possuem total relação com a 

dimensão da argumentação apontam para algo interativo entre o interlocutor e o 

desafiante.  

O fato de a garantia, em uma estrutura argumentativa, ser a autoridade 

máxima racional, ou a afirmação final que liga dados a teses, não significa dizer que 

ela não pode ser, também, questionada. Há uma estrutura racional que sempre está 

fundamentada em uma garantia que implica, posteriormente, o recurso de uma regra 

de passagem, para a questão de sua força, enquanto modo de argumentar, que será 

submetida à uma crítica.  

Esses modos de argumentar, assim, precisarão de reforços, apoios. Nesse 

momento, o esquema de Toulmin passa de um plano da estruturação do raciocínio 

para um plano de confiabilidade desses modos de se argumentar e da sua 

aplicabilidade no caso em questão.  

O reforço servirá, por exemplo, para mostrar como uma garantia é superior 

a outra quando estas entrarem em conflito. Esses reforços dão crédito e tornam 

aceitáveis tais garantias, tornando-as fortes para dar corpo ao modo de argumentar 

que fora proposto pela garantia. 

Além disso, existem algumas garantias que podem atribuir diferentes graus 

de força às conclusões (TOULMIN, [1958] 2006, p.144). Há equívocos em algumas 

alegações que são autorizados por estas garantias em que os dados, por sua vez, 

são apropriados. Nestes casos, a garantia abre caminhos para podermos qualificar a 

conclusão com um advérbio, por exemplo, como  “necessariamente”. Já outras 

garantias nos autorizam a dar provisoriamente o passo dos dados para a conclusão; 

ou a somente dá-lo sob certas condições, com exceções ou qualificações. Para estes 

casos, há outros qualificadores modais mais adequados, como “provavelmente” e 

“presumivelmente”. Muitas vezes não bastará, durante a construção de nossos 

argumentos, que utilizemos apenas dados, garantia e conclusão; teremos que inserir 
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mais um elemento, a saber: o qualificador. Esse qualificador diz respeito a uma 

referência explícita ao grau de força que é atribuído por nossos dados para conferirem 

uma conclusão em virtude de nossa garantia.  

A introdução desses novos elementos ao layout (reforço e qualificador) está 

totalmente direcionada para a questão da força argumentativa, força field dependent, 

ou seja, implica a consideração da argumentação no contexto ou na situação 

específica de comunicação – e é em função deste contexto que ela pode ser aferida 

como razoável ou não, do mesmo modo como os três elementos acima mencionados 

estavam voltados para a questão da estruturação inferencial pressuposta em qualquer 

argumentação dotada de racionalidade. 

O modelo final de Toulmin se apresenta da seguinte forma: 
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Figura 3 – O padrão complexo do argumento (Field Dependent)19 

 

Fonte: TOULMIN, [1958] 2006. 

Em resumo, Toulmin retoma a estrutura do discurso argumentativo ao 

mesmo tempo que demonstra um meio para se exercitar o processo argumentativo, 

ao visar uma reformulação a respeito da lógica, pois os padrões tradicionais que a 

sustentam são bastante estreitos para se identificar a racionalidade dos usos do 

argumento, lançando mão para tal de seis termos que contrastam sobremaneira com 

o silogismo categórico de Aristóteles.  

Para uma pedagogia do argumento, acreditamos que a abordagem de 

Toulmin é uma das mais estreitas, porque não torna os argumentos coerentes e 

transparentes. Há quem diga, ainda, que a abordagem não é ideal para ser trabalhada 

em sala de aula, por conta de sua limitação; e já outros a acham confusa, talvez pelos 

detalhes em demasia. Na verdade, em boa parte das vezes, os problemas com essa 

                                                           
19 Legenda: D: dados ou razões (grounds; W: garantias ou justificações (warrant); C:conclusões ou 
teses (claim); R: refutação ou reserva (rebutall); e Q: qualificadores (qualifier).  
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abordagem advêm das expectativas criadas. Se o propósito é analisar argumentos a 

partir do esquema, em um trabalho de aplicação da teoria, de fato, a experiência pode 

ser muito ruim, sobretudo no ensino básico. Conforme dissemos ao final da seção 

anterior, em uma  pedagogia do argumento, essa abordagem poderá contribuir no 

momento da revisão e textualização do argumento.  
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CAPÍTULO 3 

UM MODELO DE APLICAÇÃO PARA UMA PEDAGOGIA DO 

ARGUMENTO 

Eu gostaria de possuir conhecimento reflexivo e 
pensamento estratégico não apenas sobre 

manipulação ou persuasão, mas também sobre 
cooperação, por exemplo. Portanto, eu proporia a 

palavra influência – de que forma se pode 
influenciar outra pessoa. Acho que isso abre um 
espaço mais amplo para consideração retórica.  

Charles Bazerman 
 
 

Neste capítulo, apresentaremos o desenho de um modelo de aplicação que 

comporta o trabalho com a construção do argumento. Trata-se de uma proposta 

baseada em uma visão geral que envolve nossas premissas acerca do que 

entendemos por construção do argumento, já exposta nos capítulos anteriores. Ao 

propor tal modelo, enunciamos os princípios pedagógicos para a abordagem do 

argumento na sala de aula, visando à busca de melhores ideias para responder a um 

acontecimento no mundo. Procuramos, assim, construir um quadro geral de referência 

para o professor.  

3.1 O modelo de pedagogia do argumento de Fahnestock e Secor: os tipos de 

argumentos 

Fahnestock e Secor (1983) apresentam uma pedagogia do argumento, 

bastante elaborada, no que concerne a um protocolo que segue o desenrolar da 

construção de um argumento. Essa proposta tem como produto final a materialização 

de um texto escrito. As autoras desenvolveram e aplicaram esse modelo de pedagogia 

do argumento na Penn State University20, tendo como alvo o desenvolvimento dos 

“tipos de argumentos” com foco na escrita de textos do gênero discursivo ensaio 

argumentativo.  

Segundo Fahnestock e Secor (1983) o auge de muitas aulas de produção 

textual está focado no ensaio argumentativo, tarefa considerada muito difícil para o 

docente. Um argumento escrito eficaz exige todas as habilidades expositivas que os 

                                                           
20 Doravante Penn State. 
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alunos aprenderam e, ainda mais, pede uma voz de autoridade e certeza que, muitas 

vezes, é bastante nova para eles. Conscientes da dificuldade e da importância que 

tem o argumento, muitos cursos relacionados a programas de produção textual estão 

dedicando mais tempo para atingir este objetivo. 

Para estas autoras, a argumentação reúne todas as outras habilidades de 

escrita e prepara os alunos para os tipos de tarefas dessa modalidade exigidas em 

cursos e carreiras dentro da universidade. Na Penn State, por exemplo, os cursos de 

produção textual ministrados por elas são totalmente pautados a partir da construção 

de argumentos escritos.   

O modelo de Fahnestock e Secor (1983, p. 2 ) parte do princípio de que “o 

professor de produção textual  que se propôs a dar um curso sobre a construção de 

argumentos  dispõe de três abordagens básicas para escolher: (1) a lógica / analítica,  

(2) a de conteúdo / resolução de problemas e, por último (3) a retórica/ gerativa”21. 

Para as professoras, todas as três abordagens ensinam ao aluno algo sobre 

argumento, mas todas têm problemas. O objetivo delas, então, é defender a 

abordagem retórica/gerativa como a que atinge seu objetivo de forma mais direta e 

confiável. 

A aula baseada na abordagem lógica / analítica, na verdade, é uma aula sobre 

lógica, que leva em conta toda uma terminologia, e apresenta conceitos de oposição, 

os silogismos categóricos e hipotéticos, o entinema, as falácias, a indução e a 

dedução. No entanto, não foi demonstrado que a lógica formal passa pelo argumento 

escrito. A lógica formal, como a chamaram Perelman e Toulmin, não tem 

simplesmente a mesma lógica do discurso. Os alunos que aprendem a manipular 

declarações baseadas em silogismos e diagramas de Venn22 ainda podem não ter 

ideia de como construir um argumento escrito por conta própria. 

Segundo Silva (2018), o diagrama de Venn é um método de organização de 

conjuntos que consiste em agrupar seus elementos dentro de figuras geométricas. 

Por meio de estudos relacionados à lógica, John Venn criou uma diagramação 

                                                           
21 The composition teacher setting up a course in argument has three basic approaches to choose 
from: the logical/analytic, the content/problem-solving, and the rhetorical/generative. 
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baseada em figuras no plano. Esse método consiste basicamente em círculos que 

possuem a propriedade de representar relações entre conjuntos numéricos. Também 

pode ser utilizado no estudo da Estatística a fim de organizar e analisar dados colhidos 

em pesquisas de opinião.  

Nesta abordagem de ensino, outro suposto empréstimo da lógica é a distinção 

entre indução e dedução como formas de raciocínio e, portanto, como formas distintas 

de argumento escrito. A indução e dedução, às vezes, são vistas de forma muito 

diferentes, de modo que a indução vem a ser uma generalização de particularidades, 

e a dedução, a afirmação de algo particular de uma generalização. Na verdade, a 

distinção exata entre as duas é uma questão de controvérsia. Copi (1978), define as 

duas formas de raciocínio não como complementares, mas como raciocínio para uma 

conclusão (dedução) e raciocínio para uma conclusão provável (indução). Já Popper 

(1963), oblitera a distinção, mostrando que a indução, como tradicionalmente definida, 

não é válida.  

Para Popper (1963), as observações que supostamente levam a uma 

conclusão são, de fato, controladas por uma conclusão anterior. Não existe uma forma 

pura de raciocínio que seja "exemplo + exemplo = conclusão", como é representado 

em muitas retóricas. O raciocínio subjacente a tal argumento não brota do particular 

para o geral, mas procede de uma suposição de tipicidade e provas particulares. Este 

processo não é essencialmente diferente da dedução. Vejamos o que Fahnestock e 

Secor (1983, p. 2) asseveram sobre isso: 

Os alunos estão enganados se pensam que suas mentes funcionam em duas 
marchas: uma indutiva para frente e outra dedutiva para trás, ou se acreditam 
que é possível argumentar puramente a partir de evidências sem fazer uso 
de pressupostos. Mas os alunos que reconhecem a necessidade de provas 
típicas podem considerar fecundamente se o público aceita suas provas 
como representativas ou se devem argumenta-las como representativas 
explicitamente. (tradução nossa).23 

 

A abordagem de conteúdo / resolução de problemas pressupõe que os 

alunos absorverão os princípios e métodos de argumento escrito simplesmente 

                                                           
23 Students are misled if they think their minds work in two gears, inductive forward and deductive 
reverse, or if they believe it is possible to argue purely from evidence without assumptions. But students 
who recognize the necessity for typical evidence can fruitfully consider whether their audience will 
accept their evidence as representative or whether they must explicitly argue that it is. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-conjuntos-numericos.htm
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resolvendo problemas, expostos a situações de sala de aula. Aqui os alunos escrevem 

"teses" que vão se construindo naturalmente fora em suas leituras ou são sugeridas 

pelo professor. Outra variedade desta abordagem é o método de resolução de 

problemas, como exemplificado por Field e Weiss (1979), que molda as atribuições 

não apenas especificando temas, mas também definindo situações retóricas. Os 

alunos escrevem o caminho para sair dos problemas, argumentando por meio de 

cartas, memorandos, relatórios e artigos breves. 

A abordagem de conteúdo/solução de problemas se aproxima efetivamente 

das situações de escrita da vida real que fornecem propósito e conteúdo. Além disso, 

um curso que ensina a escrever dessa maneira é atraente, porque o professor pode 

apresentar para discussão um corpo coerente de material da filosofia, sociologia, 

psicologia ou mesmo literatura. Se tudo der certo, a invenção não é um problema, 

porque os alunos são diretamente estimulados pelo conteúdo e praticam argumentos 

de escrita. Na melhor das hipóteses, os estudantes podem aprender um método de 

resolução de problemas para aplicar a outras situações de escrita, quando não são 

mais sugeridos tópicos, nem a invenção estimulante de leitura controlada. Neste caso, 

o professor de produção textual também é reduzido a um supervisor do processo de 

revisão, “um policial com um lápis vermelho” (FAHNESTOCK; SECOR,1983, p. 10). 

Por fim, Fahnestock e Secor (1983, p. 10) apresentam uma abordagem 

para a construção de argumentos focada na produção textual, fundada em 

argumentos que não se organizam em torno de um corpo de conteúdo. Por meio da 

abordagem retórica / gerativa o professor pode ensinar, explicitamente, a invenção. 

Esta abordagem dedica-se inteiramente ao processo argumentativo que recorre a 

fontes clássicas, mais precisamente à Teoria da Stasis, que forma um esquema de 

invenção puramente voltado para a discussão de um acontecimento. Fahnestock e 

Secor (1983) dividem essas fontes em: definição; comparação (qualidade); causa e 

efeito; e proposta (política). Essas fontes têm como base as fontes da Teoria da Stasis 

clássica, ou seja, a proposta dessas autoras passa a ser uma visão contemporânea 

da Teoria da Stasis. Essas fontes, conforme já mostramos no Capítulo 2, na seção 

que trata sobre a Teoria da Stasis, ajudam os alunos a encontrar premissas para 

propostas e avaliações que costumam surgir no momento de gerar teses para 

argumentos.  
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Para Fahnestock e Secor (1983) estas fontes são pouco úteis quando os 

alunos precisam dar um passo para trás afim de apoiarem as próprias ideias geradas 

pelas fontes. Por exemplo, o aluno que quer argumentar que "o governo federal não 

deve subsidiar as companhias aéreas" é levado a pensar que a fonte de definição 

pode render uma premissa como "por que os subsídios das companhias aéreas são 

uma forma de socialismo?", ou que uma fonte de  causa e efeito pode render uma 

premissa como "porque, uma vez que uma indústria é subsidiada, a qualidade do seu 

serviço deteriora-se". No entanto, é preciso ir além e perguntar: como essas premissas 

são sustentadas? Como alguém realmente argumenta por uma categorização, como 

a primeira, ou uma relação de causa e efeito, como a segunda? Mostrar ao aluno a 

reaplicação contínua das quatro fontes é algo bastante desanimador. Assim, enquanto 

as fontes clássicas são auxílios poderosos à invenção nos argumentos em larga 

escala quando as avaliações e as propostas exigem, elas não ajudam os alunos a 

construir argumentos de suporte de menor escala. 

Para estas autoras, é possível dar aos alunos uma ajuda mais específica 

para construir argumentos se começarmos distinguindo os tipos básicos de 

argumentos e as estruturas características de cada um. Para elas, seria mais fácil 

partir de quatro grupos principais que respondem às perguntas do tipo:  1. "O que é 

isso?” (Definição); 2. "O que causou ou que efeitos ele tem?" (Causa e feito);  3. "É 

bom ou ruim?” (Qualidade); e 4."O que deve ser feito sobre isso?” (Proposta). As 

propostas que respondem a essas perguntas são: 1. proposições categóricas;  2. 

declarações causais; 3. avaliações; e 4. propostas. A tese de qualquer argumento se 

enquadra em uma dessas categorias. Se levarmos em consideração esses quatro 

tipos de argumento, desde a proposição categórica mais simples até a proposta mais 

complexa, teremos uma lógica coerente para organizar aulas de escrita baseadas em 

argumentos, asseveram as autoras. 

Considerando, assim, com algumas ressalvas, o princípio geral desse 

modelo, apresentaremos, a seguir, um modelo focado em um processo por meio do 

qual se segue um protocolo para a construção do argumento.  

Adiantamos, outrossim, que o nosso modelo para uma pedagogia do 

argumento, primeiramente, não tem como produto final a produção de um texto 

escrito. Segundo, quando nos basearmos na Teoria da Stasis, tomaremos enquanto 
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modelo as fontes clássicas de Crowley e Hawhee ([1943] (2012), e não as fontes 

contemporâneas de Fahnestock e Secor (1983), pois acreditamos que as diferenças 

são ínfimas, apenas trocamos a fonte causa/efeito  pela de fato. No mais, quando as 

autoras lançam uma preocupação, conforme dito  anteriormente “[...] estas fontes são 

pouco úteis quando os alunos precisam dar um passo para trás para apoiarem as 

próprias ideias geradas pelas fontes [...]”, isso não será preocupação, a posteriori, 

para nós, pois, como trabalharemos com um processo, teremos uma fase específica 

para revisão e textualização dos argumentos, por meio da qual, o problema levantado 

por estas autoras será  sanado. 

No mais, acrescentamos que tanto a Teoria da Stasis Clássica, 

representada em nossa pesquisa por Crowley e Hawhee ([1943] (2012), quanto a 

Teoria da Stasis Contemporânea, representada, em nosso trabalho, por Fahnestock 

e Secor (1983), são “aplicadas” em livros didáticos americanos enquanto forma de 

elaborar argumentos com o intuito de se produzir um texto escrito. Em nossa pesquisa, 

asseveramos que utilizaremos essa Teoria enquanto base para nossas propostas e 

não enquanto aplicação teórica. 

3.2 Um modelo para uma pedagogia do argumento focado no processo 

Graff (2003) afirma que o ato de construir argumentos está no centro do esforço 

acadêmico. O autor pontua que, para os estudantes fazerem o melhor – em todos os 

casos e não apenas em algumas partes, é preciso que saibam criar argumentos. Ele 

diz que isso é o que há de mais importante do jogo na academia. Graff insiste que a 

compreensão dos argumentos dos outros e o avanço em construir melhor os próprios 

argumentos são tarefas essenciais que os alunos têm que aprender e fazer na escola. 

Ele também acredita que as escolas minimizam a preeminência do argumento. Talvez 

isso aconteça porque as pessoas acham que os alunos não podem lidar com as 

demandas cognitivas do argumento até que atinjam os níveis mais altos do Ensino 

Médio, complementa, Crowhurst (1998), ou sintam que o argumento conota o combate 

e a volatilidade. 

O argumento não é o combate verbal usado apenas durante o debate 

competitivo. O argumento é um elemento de discussão e deliberação. Ser capaz de 

argumentar com proficiência é importante não somente para ter sucesso na escola (e 
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nas avaliações implementadas), mas para desenvolver o pensamento crítico fora dela. 

(BAZERMAN, 2015). As escolas podem começar a dar mais ênfase à implementação 

de uma pedagogia do argumento, ao iniciar pela preparação do aluno para formular 

argumentos plausíveis ao todo da argumentação por si só. Como enfatizamos em 

outro momento, os estudantes devem ser capazes de construir argumentos para 

apoiar alegações em uma análise de tópicos ou textos, escritos ou não, usando 

evidências válidas, relevantes e suficientes, mas sempre em colaboração com o outro. 

No contexto de aprendizagem tanto escolar quanto acadêmica, a produção de 

textos argumentativos aparece sob todos os tipos de rótulos: redação de relatórios, 

redação persuasiva, redação de teses, análise crítica e assim por diante. Os termos 

persuasão e argumentação são frequentemente usados de forma intercambiável, pois 

professores e escritores de livros didáticos pedem aos alunos que escrevam 

argumentos para persuadir uma audiência sobre uma questão supostamente crítica. 

Como já asseveramos, não é bem isso que é importante para desenvolver a habilidade 

de produzir argumentos. 

Em pesquisa realizada por Smagorinsky (2011), nas escolas americanas, por 

exemplo, ficou evidente que os alunos do ensino fundamental e médio estão cientes 

das demandas básicas da argumentação e usam esse conhecimento para antecipar 

os desafios junto a seus pais e professores. Ao mesmo tempo, muitos adolescentes 

relutam ao depararem, por exemplo, com a produção de textos argumentativos. 

Smagorinsky (2011) alega que ensinar-lhes os aspectos técnicos da lógica silogística 

não ajuda em quase nada. Conforme já apontamos, a exemplo da abordagem 

lógico/analítica de Fahnestock e Secor (1983), os exercícios de lógica e lições sobre 

termos técnicos parecem não ajudar os estudantes, nem do ensino básico, nem do 

superior, a elaborar argumentos, seja em que instância for. 

No entanto, Smith (1984) observa que, respondendo às perguntas “por quê?”, 

“e daí?” “e quem disse?” todos os dias, os alunos começam a reconhecer e satisfazer 

os requisitos para construir argumentos. Por meio de uma sequência cuidadosa de 

experiências interativas que começam com conversas orais, é possível ajudar os 

alunos a aprender a compor argumentos organizados logicamente.  
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Estudar a construção de argumentos dá subsídios a compreensão dos alunos 

sobre o que eles leem. Uma atividade de pré-leitura focada em conflitos paralelos ou 

que se relacionam de alguma forma com os conflitos de personagens literários, por 

exemplo, permite que os alunos entendam o que os personagens enfrentam e sentem. 

Os alunos também podem avaliar um tema amplo em um livro, romance ou não, que 

estão prestes a ler. Burke fez muito isso em seus estudos, sobretudo ao analisar 

histórias cotidianas e apontar, por exemplo, o modelo de como fazer para se alcançar 

uma vida boa, por meio da construção do argumento, sem entrar em conflito com o 

outro, mas construindo uma identificação.  

Assim, nossa proposta visa ao estímulo de hábitos de pensamento que sirvam 

aos alunos como cidadãos em suas comunidades e não só dentro dos muros das 

escolas e das universidades. Como já dissemos, concebemos argumento como uma 

resposta a um determinado acontecimento no mundo. Espera-se, nesse sentido, que, 

por meio do uso da linguagem, o aluno apresente argumentos que respondam a tais 

acontecimentos, começando por problemas relativamente simples, modificando 

produtos mais simples e passando para produtos mais elaborados.  

Na literatura anglo-saxônica, além do modelo de referência de Fahnestock e 

Secor (1983), encontramos outros modelos de pedagogias do argumento que nos 

oferecem subsídios para criar um modo de operacionalizar tal pedagogia.  Emmel 

(1994), por exemplo, afirma que qualquer pedagogia do argumento deve envolver uma 

“abordagem entimemática”, porque permite que os estudantes tomem consciência dos 

processos pelos quais eles produzem argumentos bem fundamentados. No entanto, 

a autora reconhece que o entimema em si parece muitas vezes um conceito alienante 

para professores e estudantes durante as aulas de produção escrita. Ela acredita que 

“ensinar entimematicamente” é atribuir um foco na metacognição sobre “como a 

comunicação, tanto escrita, quanto de outra forma, alcança a forma de conclusões 

compartilhadas e conhecimento compartilhado”24 (EMMEL, 1994, p.135). Em vez de 

ensinar o entimema como um “silogismo truncado”, Emmel defende uma abordagem 

que convida os alunos a ver a conexão da intenção e a função das reivindicações que 

eles fazem. Ela ilustra isso por meio de um exemplo de um estudante que mostra 

                                                           
24 as communication, both written and otherwise, reaches the form of shared conclusions and shared 
knowledge 
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como os entimemas podem ser usados heuristicamente como uma maneira de 

descobrir e moldar argumentos e ver a relação de afirmações relacionadas que podem 

ser conectadas. A autora, na verdade, está interessada em criar uma atmosfera em 

que as discussões em sala de aula forneçam o feedback necessário para os alunos à 

medida que desenvolvem, revisam e redigem ideias. Isso acontece quando os alunos 

começam a entender por que algumas alegações precisam ser apoiadas e outras 

obterem consentimento justificado. O público “real” de colegas pretende subverter o 

problema de se dirigir a um público construído na sala de aula de produção textual. A 

autora vê o entimema não como uma forma imposta ao processo, mas como uma 

"forma representativa da maneira como esse processo toma forma"25 (EMMEL, 1994, 

p.139). 

Assim como Emmel (1994), acreditamos que inserir os alunos em um contexto 

situacional em que as discussões em sala de aula forneçam um ambiente de trocas 

entre os alunos à medida que desenvolvam, revisem e textualizem argumentos é algo 

de suma importância. Portanto, prevemos um processo de construção do argumento 

formado por três etapas: a) contextualização; b) planejamento; e c) textualização. 

Não estamos tratando, convém frisar, de um processo cujas etapas são 

estanques. Nossa proposta refere-se a um modelo que trabalha a construção do 

argumento enquanto um processo que não acontece de forma linear, mas de modo 

complexo e recursivo. Melhor dizendo: as etapas que compõem este processo podem 

ser revisitadas constantemente, pois todo o procedimento está enraizado em um 

ambiente psicológico. Inspiramo-nos no modelo cognitivo-recursivo de Flower & 

Hayes (1981), mais precisamente no da corrente cognitivista tradicional. Esse 

processo poderá variar de acordo com cada tipo de aluno e, também, de acordo com 

a natureza da tarefa que for aplicada.  

Para construirmos cada uma dessas etapas, nos valemos de adaptações 

das teorias que apresentamos no Capítulo 2, sobre as quais constatamos que, apesar 

de nenhuma delas ter sido engendrada com o intuito de ser aplicada ao ensino, 

servirão como subsídio para nossa proposta. Apresentamos uma espécie de jogo que 

traz determinadas regras: primeiro, precisamos ter um contexto situacional, no qual o 

                                                           
25 representative form of the way this process takes shape 
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aluno deva estar inserido;  segundo, precisamos ter um plano para elaborar 

argumentos (gerar e organizar); e, por fim, textualizar, em forma de dito, o que se 

delegou como mais importante. Esse modelo poderá ser utilizado enquanto referência 

no que tange à construção de argumentos em sala de aula para os vários níveis de 

escolaridade (ensino básico e superior). 

A seguir, passemos para a explanação, seguida de exemplos, de cada uma 

das fases desse processo. 

3.2.1 Contextualização 

Na primeira etapa, que denominamos Contextualização, será apresentado 

um contexto situacional por meio do qual, a partir de um acontecimento no mundo, 

será possível se iniciar uma busca por melhores ideias. 

Nesta etapa, ainda não pensaremos no argumento em si, mas em ideias a 

partir das quais, em uma etapa seguinte, serão gerados argumentos de fato. 

Conceituamos esta fase a partir da ideia de uma das fases do processo de escrita 

postulada por Flower e Hayes (1981), pois acreditamos que os mesmos passos para 

a construção de um texto escrito podem servir para a construção de argumentos. 

Assim, a fase da contextualização está fundamentada na fase que Flower e Hayes 

denominam por “contexto pragmático da tarefa”. Nesta fase, existe um problema 

retórico a partir do qual serão discutidos três pontos: o tópico, a audiência e a 

motivação.  

Nossa proposta é um pouco diferente. Para compor o primeiro momento 

desta fase, nos baseamos na “Abordagem Dramática” de Burke (1966), que faz parte 

da obra A Grammar of motives, que nos apresenta o pentágono dramatístico. 

Tomamos, também, enquanto base, no que se refere ao conceito de audiência, a obra 

A Rhetoric of motives (1969), também de autoria de Burke.  

Já um segundo momento da fase da Contextualização denominamos por 

brainstorming (tempestade de ideias), ou seja, a discussão em grupo de várias ideias 

em torno de um problema comum. Esta fase pode levar à construção de uma ideia 

central acerca do caso que está sendo analisado. Pouco a pouco, por meio de 

perguntas e respostas, um repertório de ideias secundárias poderá ser ampliado.  
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Por fim, em um terceiro momento, propomos um diálogo que envolva as 

ideias geradas no segundo momento desta fase (produto da tempestade de ideias). 

É importante que esta etapa seja realizada em grupo, já que defendemos 

uma pedagogia do argumento, baseada no processo de cooperação e influência de 

uns com os outros, entre os indivíduos envolvidos em uma determinada atividade em 

comum. Os alunos trabalharão juntos, discutirão ideias despontadas sobre o 

acontecimento no mundo em questão e haverá, assim, um intercâmbio entre eles.  

As atividades referentes a esta fase constam de uma apresentação de uma 

questão, que, prioritariamente, faz parte da vida real dos estudantes. Não convém 

usar textos pré-fabricados, ad hoc, os famosos textos escolares (que se encontram 

em abundância nos livros didáticos), mas o que consideramos textos sociais. A partir 

do levantamento do contexto, o essencial é que os alunos, diante da situação lançada, 

passem a compreender que, a partir da familiaridade com a situação, eles deverão 

buscar as melhores ideias.   

No primeiro momento desta fase, criamos questões baseadas na 

abordagem dramática de Burke, por meio da qual é possível captar os motivos de um 

ato retórico, ou seja, no nosso caso, os pontos que transcorrem um contexto 

situacional. O pentágono dramatístico proposto por Burke traz as seguintes questões: 

a) ato – o que está sendo feito? 

b) cena – onde foi feito? 

c) agente: quem fez?  

d) agência ou meios: como o agente o faz? quais os métodos e técnicas 

utilizados?  

e) propósito: por que isso acontece?  

Ressaltamos que não é necessário responder à risca todas essas cinco 

questões. É possível apenas tomá-las enquanto base para formular outras similares. 

Logo, baseando-nos no pentágono, propomos as seguintes perguntas: 

a) Qual é o tópico ou acontecimento no mundo? (Ato) 
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b) Onde ocorrem os fatos do acontecimento? (Cena) 

c) Quem é o enunciador? (Agente) 

d) Qual é o papel do enunciador? (Agência) 

e) Quem é a audiência? (Retórica dos Motivos) 

f) Qual é o objetivo? (Propósito) 

As respostas que serão dadas a estas perguntas ajudarão durante o 

processo de criação de intimidade com a situação que está sendo analisada. 

Podemos chamar isso de uma espécie de “reconhecimento do terreno”, para que, em 

uma outra fase, após a relativa compreensão da situação, se possa iniciar o processo 

de geração dos argumentos. A fase de contextualização é uma fase ainda bastante 

embrionária no que tange à construção propriamente dita de argumentos. 

Para este conjunto de questões, também, acrescentamos mais uma 

pergunta, relacionada à audiência. Baseamo-nos, para tal, na proposta de Burke, da 

obra A Rhetoric of motives (1969). Assim, como Burke, acreditamos que a audiência 

não somente tem papel passivo em um determinado contexto, meramente de receber, 

mas esta participa de modo criativo durante um contexto situacional. Para Burke, há 

uma exaltação da audiência, nestes casos. Esta fica exaltada porque ela se sente 

colaborando com o que estiver sendo dito.  

Para exemplificar esta fase, apresentaremos uma atividade cujo título é “O 

caso do cão Buster”, que apresentará os três momentos que definimos há pouco. O 

objetivo do primeiro momento é criar o contexto situacional, situar os alunos, por meio 

do reconhecimento dos seguintes elementos: a) tópico ou acontecimento no mundo ; 

b) local ; c) enunciador; d) papel do enunciador ; e) audiência e f) objetivo. O objetivo 

do segundo momento é elencar os possíveis problemas e soluções para tal 

acontecimento por meio de um brainstorming. E, por fim, o terceiro momento tem 

como finalidade a introdução de um debate sobre as ideias que foram geradas no 

segundo momento. Concluída a etapa de Contextualização, os resultados do último 

momento serão levados para uma segunda etapa, logo adiante, a do planejamento.  
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No primeiro momento, explora-se o Texto 5. Pode-se iniciar esta etapa 

introduzindo-se uma questão abrangente, como, por exemplo: a) “O que é justiça? ou 

b) “Qual a relação do caso do cão Buster com a obra Of Mice and Men, de Steinbeck?” 

ou c) “O que é eutanásia?”.  

Antes de abordar o texto propriamente, o professor faz uma explanação 

acerca do romance Of Mice and Men para que o aluno compreenda o tema, e possa 

compará-lo ao caso de Buster. Neste romance, os homens que compartilham um 

barracão pedem para Candy matar seu cachorro, argumentando que, a longo prazo, 

ela não estará sendo generosa com o animal, mantendo-o vivo.26  

                                                           
26 Of Mice and Men (Sobre Ratos e homens, em português) é um livro escrito por John Steinbeck e 
publicado em 1937, que conta a história trágica de George e Lennie, dois trabalhadores rurais 
na Califórnia durante a Grande Depressão (1929-1939). Lennie Small e George Milton, caminham ao 
longo do rio Salinas perto de Soledad, Califórnia, em direção a um rancho. Eles tinham fugido 
recentemente de uma fazenda perto de Weed, onde Lennie, um deficiente mental grandalhão e dócil, 
foi injustamente acusado de estupro por ter tocado uma mulher para sentir a maciez do seu vestido. 
George é fisicamente muito diferente, um homem pequeno com feições marcadas. George briga com 
Lennie por brincar com um rato morto e o avisa para não falar quando chegarem ao seu novo local de 
trabalho. Lennie se queixa por não ter ketchup para colocar nos feijões que estão comendo no jantar. 
George se enfurece, dizendo a Lennie que ele estaria melhor se não tivesse que viajar com seu amigo 
retardado. George conta que seu sonho é que os dois consigam dinheiro bastante para comprar um 
pedaço de terra, onde eles terão uma pequena fazenda com uma horta e um cercado de coelhos. O 
cercado de coelhos é o único detalhe que Lennie sempre consegue lembrar. George diz a Lennie que, 
se ele se meter em encrencas como acontecera em Weed, ele deveria voltar para o matagal perto do 
rio e esperar que George o encontrasse. George e Lennie chegam no alojamento da fazenda onde irão 
trabalhar e são recebidos por um velho chamado Candy, que mostra as camas delas e diz que o patrão 
estava zangado por eles não terem chegado na noite anterior. Os dois atrasado porque o motorista do 
ônibus que os trouxera até Soledad os deixara a vários quilômetros do rancho. O patrão interroga 
George e Lennie e os acha suspeitos porque George fala por Lennie. Ele não consegue entender 
porque George viajava com Lennie até que ele explica que Lennie é seu primo. Depois que o patrão 
sai, o filho dele, Curley, chega ao alojamento procurando pelo pai. Curley é um sujeito baixinho que 
odeia homens grandes por insegurança e por inveja, e tem uma nova esposa que todos suspeitam ser 
infiel. Sua esposa visita o alojamento naquela noite à procura de Curley, e flerta com os outros homens. 
Mais tarde, Curley retorna em busca da sua esposa e discute com George, numa tentativa de começar 
uma briga. Depois de um dia de trabalho, os homens retornam ao alojamento. Slim, cuja cadela tinha 
tido uma nova ninhada, dá um cachorrinho para Lennie. George confessa a Slim que ele e Lennie 
tinham escapado de serem linchados quando Lennie fora acusado de estupro. Carlson se queixa do 
cachorro de Candy, uma criatura decrépita que mal consegue sobreviver. Ele se oferece pra matar o 
cachorro. Depois de retrucar repetidamente, Candy acaba cedendo, apesar do seu óbvio desejo de 
manter o cão. George fala sobre "mulheres fáceis", como a esposa de Curley. Quando os homens 
sugerem uma ida ao bordel na noite seguinte, George afirma preferir a companhia de prostitutas porque 
não corre o risco de ser enganado. Candy ouve George conversando com Lennie sobre a casa que 
terão um dia, e diz saber de uma casa disponível que poderia ser deles se conseguissem que três 
homens juntassem seu dinheiro. Curley chega novamente à procura da esposa e briga com Lennie 
porque acha que ele estava rindo dele. Curley dá vários socos em Lennie mas ele não revida até que 
George lhe dá permissão. Ele esmaga a mão de Curley e só para quando George lhe pede. 
Enquanto os outros homens estão no bordel, Lennie vai visitar Crooks, o ajudante negro do estábulo. 
Crooks é rude e rebelde com Lennie até perceber que ele não veio procurá-lo com má intenção. Crooks 
faz Lennie perceber como ele seria solitário se George o abandonasse. Candy também visita os dois 
homens, pois eles são os únicos que ficaram no rancho. Eles discutem o plano para uma pequena 
fazenda e até mesmo Crooks mostra algum interesse. A esposa de Curley vê os três homens e, quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_depress%C3%A3o
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Neste momento, o aluno é inserido em um contexto situacional por meio do 

qual será tratado o seguinte acontecimento no mundo: “Imagine que você escreve 

uma coluna de aconselhamento para um jornal diário da sua cidade. Hoje você 

recebeu a seguinte carta (Texto 5). Como você pode responder ao problema descrito 

nela de uma maneira que ofereça ao escritor uma solução viável, mantendo-se 

sensível aos sentimentos dele?”. 

Aqui já estão definidos o tópico (acontecimento no mundo) e o papel do 

enunciador diante de tal acontecimento. Os alunos devem identificar que um jovem 

escreveu a carta para um colunista de aconselhamento para pedir opinião sobre o 

sacrífico de um cachorro já bem velho da família, o Buster, ou sobre uma alternativa 

para evitar um ato tão doloroso. A carta será utilizada para ajudar os alunos a 

pensarem acerca de questões críticas e a desenvolverem argumentos maduros 

relacionados a este acontecimento.  

Texto 5 – Carta ao colunista do jornal – “O caso do cão Buster” 

Caro Colunista: 

Eu tenho treze anos de idade. Eu tenho um cachorro chamado Buster, que 

também tem treze anos. Buster é um boxer de cor marrom e tem uma grande listra 

branca no peito largo. Cães dessa raça, costumam ser muito bonitos. Agora que ele 

está muito velho, ele parece um pouco surrado. 

                                                           
Crooks diz que ela não deveria estar ali no seu quarto, ela os repreende, chamando-os de aleijados 
inúteis e chega a ameaçar Crooks com linchamento. No entanto, ela revela que se sente solitária por 
ser a única mulher no rancho. Na manhã seguinte, Lennie brinca com seu novo cachorrinho e o mata 
acidentalmente ao balançá-lo com muita força. A esposa de Curley o encontra no celeiro com o filhote 
morto. Ela deixa que Lennie sinta a maciez do seu cabelo, mas ele mexe com muita força e ela grita. 
Lennie cobre a boca dela com a mão e, quando ela tenta se libertar, ele acaba partindo o pescoço dela. 
Lennie foge do rancho. Candy e George descobrem o corpo e imediatamente percebem que Lennie a 
matara. Candy avisa os outros homens e Curley forma um grupo para perseguir Lennie, o qual ele 
pretende matar. Enquanto isso, George rouba a arma de Carlson, levando os homens a pensarem que 
Lennie a tinha apanhado antes de fugir. George indica a direção errada para o grupo de Curley e 
encontra Lennie no matagal, conforme eles tinham combinado ao chegarem no rancho. Lennie tinha 
tido alucinações sobre um coelho gigante e sua tia Clara, que diziam a ele que George ia ficar muito 
zangado e que ele não ia ter mais uma casa com coelhos. George começa a falar com Lennie sobre 
os planos deles para uma casa e atira na nuca de Lennie com a arma de Carlson. Ao ouvirem o disparo, 
os homens chegam e encontram os dois. George diz que conseguira roubar a arma de Lennie e o 
matara durante uma luta. 

Fonte: Disponível em < http://ricardomoraes.atspace.eu/pt/res/reshorat.htm> Acesso em: 21 mar. 
2018. 
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Eu tenho Buster desde que me entendo por gente. Ele e eu costumávamos 

fazer tudo juntos. Buster costumava me encontrar na escola quando a aula era 

cancelada, por algum motivo. Ele até me reconhecia quando estava frio e nevando, e 

eu chegava todo agasalhado, inclusive, com o rosto coberto. Ele ficava do lado de fora  

da escola, junto à porta, a neve se acumulando em seus ombros, só para me esperar. 

Quando eu andava de bicicleta, Buster corria ao meu lado. Quando ia pescar, Buster 

brincava na água rasa, tentando pegar o pequeno peixe-lua. Hoje em dia, ele não é 

mais tão ativo, mas ainda é um bom companheiro. 

Minha família diz que é hora de sacrificar Buster. Eles dizem que ele está muito 

velho e decrépito. Minhas duas irmãs mais velhas reclamam que ele cheira mal e que 

infesta toda a casa com seu mal cheiro. Elas dizem que a casa agora cheira tão mal 

por conta do seu fedor, que elas têm vergonha de trazer amigos para fazer uma visita. 

Mamãe também está preocupada que o cheiro se entranhe aos móveis, tapetes e 

cortinas, pois será muito caro limpá-los ou substituí-los. Minha mãe diz que, como o 

pobre Buster perdeu a maior parte dos dentes, é muito difícil encontrar coisas que ele 

possa comer; e ele não está recebendo a alimentação adequada. Buster é surdo e 

quase cego. Demoramos muito tempo para descobrir que Buster era cego. Um dia, 

quando pensei que Buster estivesse olhando diretamente para mim, lancei um frisbee 

para ele. Acertou-o bem entre os olhos. Ele parecia surpreso, como se não soubesse 

o que o atingiu. Meu pai diz que acha que Buster tem artrite, e é muito doloroso para 

ele se movimentar. 

Eu ainda acho que posso cuidar do Buster. Eu disse à minha família que estou 

disposto a banhá-lo todos os dias e borrifá-lo com desodorante quando estiver 

fedendo. Levanto cedo todas as manhãs para preparar alimentos moles especiais 

para ele. Eu também vigio Buster sempre que estou em casa para ter certeza de que 

ele não se machuque. 

Meu pai diz que Buster estaria melhor morto porque está sofrendo e não é bom 

para ele. Mas eu não sei; eu ainda amo Buster e quero estar com ele. O que devo 

fazer? 

Um garoto desesperado que ama seu cão. 

Fonte: Adaptado de SMAGORINSKY, 2011. 
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Após a leitura, discute-se a carta, com o intuito de consolidar o contexto 

sobre o qual está se propondo trabalhar. A intenção não é manusear textos que 

estimulem a criação de histórias (narração), nem a observação de um objeto 

(descrição), tampouco a criação de uma receita culinária (injunção). Não estamos 

falando aqui de análise textual, nem em processo argumentativo.  O texto, aqui, é um 

fato de linguagem, um subsídio para inserir o aluno em um contexto situacional.  

Ao dar continuidade à análise do Texto 5, teremos, em um primeiro 

momento, como enunciador o menino, e como audiência, o colunista. Porém este 

papel se inverte, no momento em que o menino solicita conselhos ao colunista, sobre 

o seu caso, até porque esse é o “papel” da coluna: “apresentar conselhos para 

problemas dos seus leitores”. A partir do momento em que o editor lê a carta e começa 

a se preparar para construir argumentos para responder ao pleito, ele passa a ser o 

enunciador, e o menino passa a ser a audiência.  

Mas, como já dissemos, nossa proposta não está focada na construção de 

um texto (no caso a resposta do colunista para o menino) mas sim na construção de 

argumentos. Então, nesse momento os alunos assumirão o papel do enunciador-

colunista, e construirão, em colaboração com os colegas, argumentos a favor ou 

contra o sacrifício do cão.  

Observemos a relação com que Burke (1966) fala sobre a transferência de 

papéis entre os cinco termos do pentágono. O autor, assim como nós, considera as 

possibilidades de transformação das relações entre esses termos do pentágono (no 

nosso caso, seis termos) e o alcance de suas permutações e combinações. Isso 

acontece porque há relações fortes entre estes termos. Para Burke, existe uma 

possibilidade circular entre eles. Foi isso que acabamos de explicar acima. Na nossa 

proposta, que possui seis termos, pois incluímos a audiência, enxergamos uma 

mudança de papéis entre o enunciador e audiência à medida em que os fatos vão 

acontecendo durante o contexto situacional (BURKE, 1966). 

No momento da geração de argumentos, na etapa seguinte, os alunos 

assumirão o lugar do enunciador, para construir argumentos que respondam ao 

seguinte: sacrificar, ou não, o cão de estimação. 
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 Com base no Texto 5, devem-se introduzir alguns pontos referentes ao 

contexto situacional que está sendo tratado: ao tópico referente à situação, ao papel 

do enunciador, à audiência, ao objetivo, à definição do problema, dentre outros, caso 

o professor julgue necessário. Isto deverá ser feito no quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 - Procedimentos para uma análise de “O caso do cão Buster”  

1 Qual o tópico a ser desenvolvido (acontecimento no mundo)?  

2 Onde acontecem os fatos?  

3 Quem é o enunciador?  

4 Qual o papel do enunciador diante deste acontecimento no mundo?   

4.1 Avaliar a necessidade 

a) Para convencer alguém a agir, você precisa mostrar que existem problemas 

que precisam ser corrigidos. 

• Quais são os problemas? Considere um de cada vez. 

• Quais evidências mostram que há um problema? 

• Como você sabe que o problema é significativo? Qual o impacto? Haverá 

vidas perdidas? Alguém será ferido? Existirá alguma perda financeira significativa? 

b) Se você acha que não há problema, mostre como a evidência demonstra 

que não há problema ou que o problema é insignificante. 

4.2 Identificar e avaliar os julgamentos opostos 

Suponha que haja pessoas que não concordam com você.  

a) O que elas têm a dizer? Se você discordar, como você julga que seus 

testemunhos ou pensamentos falham ou ficam aquém?  

b) Como você pode apresentar a posição de um oponente com respeito, sem 

deturpar ou ridicularizar? Tente cooperar com seus colegas para construir suas ideias 

que respondam ao acontecimento em tela, de forma multiculturalista. 
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c) Se admitirmos que existem problemas, o que está sendo feito agora para 

reduzir ou eliminar os problemas? Há razões para acreditar que alguém já está 

fazendo tudo o que pode ser feito? Há razões para acreditar que os outros tomaram 

as melhores medidas para reduzir os problemas? Se as práticas atuais estão faltando, 

o que há de errado com elas? Podemos fazer algumas pequenas alterações sem 

substituir o sistema atual? 

5 Quem é a audiência? 

6 Qual é o objetivo?  

6.1 Defina o problema ou problemas que identificou: 

a) Qual é a situação com a qual você e outras pessoas estão preocupadas? 

b)  O que você recomenda (por exemplo, sacrificar ou não o animal?). 

c) Declare explicitamente que ação deve ser tomada. 

6.2 Construir um plano 

a) Qual é o seu plano para amenizar esse problema?  

b) O que faz você pensar que seu plano funcionará?  

c) Há razões para acreditar que o seu plano de ação recomendado obterá o 

efeito desejado (isto é, é eficaz)?  

d) Em que medida há perigo de que seu plano cause mais mal do que bem?  

Fonte: Adaptado de SMAGORINSKY, 2011. 

 Ao final, este quadro deverá estar devidamente preenchido, a partir do que 

foi gerado na discussão.  

No segundo momento, brainstorming, retoma-se a discussão do quadro 2. 

Aqui, também, retoma-se o Texto 5, com uma instrução do tipo: “Baseados no quadro 

2, e na carta do jovem sobre o sacrifício do seu cão, enumera quais problemas podem 

afetar Buster ou a família do menino?”. “Ao listar os problemas, pergunte a si mesmo 

o quanto eles são sérios. Os problemas são grandes o suficiente para justificar fazer 
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algo tão dramático quanto sacrificar o cachorro? Em outras palavras, os problemas 

são sérios o suficiente para justificar a mudança da atual situação de manter o cão 

vivo?”.  Neste momento, apresenta-se o objetivo social do caso, discutido no momento 

anterior (objetivo), que deve ser destrinçado agora. 

Novas questões podem ser apresentadas: “O dono do cão, o autor da carta 

para o jornal, está naturalmente relutante em sacrificá-lo. Fazer isso seria a única 

maneira de eliminar todos os problemas listados? Quais soluções alternativas 

possíveis podem ser apresentadas ao menino para eliminar os problemas ou reduzir 

sua gravidade? Essas soluções alternativas são viáveis? Se houver algumas boas 

soluções, não há necessidade de tomar a ação drástica de sacrificar o cachorro?”. 

Neste momento, espera-se a familiarização com o acontecimento em análise, para 

que, na fase de planejamento, seja possível a construção de argumentos de forma 

precisa.  

Tais perguntas devem ser respondidas sem nenhuma preocupação com 

um produto final, como, por exemplo, “a escrita de uma carta para ser publicada na 

coluna do jornal pelo colunista, enquanto resposta para o menino”. Conforme já 

salientamos, esse não é o nosso objetivo. Nosso propósito é que os alunos, ao 

analisar este acontecimento no mundo, construam argumentos em relação ao caso 

exposto. Neste momento, pairam ideias sobre o problema propriamente dito e 

soluções possíveis, mas não necessárias. Isto pode ser feito em forma de quadro. 

Sugerimos o quadro 3, que pode ser modificado em cada nova atividade que aborda 

novas situações. 

Quadro 3 – Problemas e soluções para  “O Caso do cão Buster”  (Brainstorming) 

A. SOLUÇÃO: O que deve ser feito nesta situação? 

B. Quais são os PROBLEMAS que Buster e a família enfrentam? De que 

maneira os problemas podem ser considerados SÉRIOS? 

1 

2 

3 
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4 

5 

C. Quais são as possíveis soluções alternativas? Explique como esses 

recursos podem ser soluções BOAS ou RUINS. 

1 

2 

3 

4 

5 

Fonte: Adaptado  de SMAGORINSKY (2011). 

 

Com o preenchimento do quadro 3, conclui-se o segundo momento. Esse 

quadro deve ser retomado no terceiro momento, que encerra a etapa de 

contextualização.  

Acreditamos que os alunos podem aprender a construir argumentos de 

forma interativa, falando sobre a substância de suas ideias, ou seja, sobre problemas 

e soluções. A discussão, seja em pequenos grupos ou em plenária, deve mostrar a 

diversidade de pensamentos, que o mesmo problema pode ser abordado de maneiras 

diferentes.  

O terceiro momento envolve uma discussão sobre tudo que foi levantado 

até então, levando-se em consideração a queixa do menino. Aqui está o tipo de troca 

que pode acontecer: os alunos, subsidiados com dados dos quadros 2 e 3, vão discutir 

a questão propriamente dita. Esse ainda não é o momento de construir argumentos 

reais, mas de discutir e trocar ideias. 

 A seguir, apresentamos um tipo de conversa entre o professor e os alunos 

durante este debate.  
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Quadro 4 - Exemplo de diálogo entre professor e alunos sobre “O caso do cão Buster” 

Professor: Me falem sobre um problema que o Buster enfrenta. 

Lia: Ele cheira mal. 

Professor: E daí? Eu posso conhecer muitas pessoas que cheiram mal e eu 

não vou eliminá-las. Qual é o grande problema? 

Victor: Esse cachorro cheira muito mal. Todos na família têm vergonha de 

trazer amigos para casa por causa do cheiro. O cheiro dele já invadiu toda a casa. 

Para manter a limpeza da casa, sai muito caro. E quem iria querer continuar limpando 

a mobília para tirar o cheiro? 

Professor: Então, se nós admitirmos que o mau cheiro do Buster é um grande 

problema, a família não poderia fazer algo para reduzir o mau cheiro? Eu sei que se 

você sacrificar o cachorro e enterrá-lo, o cheiro irá embora. Mas não há algo menos 

radical que você poderia fazer? 

Pedro: O garoto pode banhar muito o cachorro e borrifar a casa com o 

ambientador. 

Professor: Está bem. Isso é uma boa solução? 

Miguel: Que criança vai dar banho em um cachorro duas vezes por semana? 

E isso começa a custar caro para a família, porque você tem que usar xampu especial. 

Laís: Eu tenho um cachorro e sei que não é bom dar banho nele com tanta 

frequência. Sua pele vai secar, especialmente no inverno. Ele vai ficar mais triste do 

que nunca. 

Pedro: Mas, se o garoto realmente ama o cachorro, ele estará disposto a se 

dar ao trabalho e talvez pagar pelo próprio xampu. Não deve ser tão caro. 

[...] 

Fonte: Adaptado  de SMAGORINSKY (2011). 
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Conforme já salientamos, este momento não é propício, ainda, à 

elaboração de argumentos, mas à formulação de ideias que possam subsidiar aquela 

prática, já na próxima etapa de planejamento. Porém, se faz interessante observar 

que, já em um momento inicial, em que os alunos apenas estão buscando ideias, eles 

já assumem uma postura ética embasada em condições dualistas, multiculturalistas e 

até mesmo encontramos um ou outro que assume um comprometimento com o 

relativismo, apesar de termos visto que isso é algo bem mais difícil de acontecer.  

Quando Lia diz “Ele cheira mal”, o que entendemos é que essa aluna 

assume uma posição dualista, cuja resposta é baseada na agressividade, na força, 

sem convicção alguma. Essa posição é um tanto quanto pouco qualificada. Parece-

nos que tem um teor de descortesia, falta de sentimentos para com a audiência, que 

seria, neste momento, o dono do cão. O mesmo acontece quando Vitor diz: “Esse 

cachorro cheira muito mal. Todos na família têm vergonha de trazer amigos para casa 

por causa do cheiro. O cheiro dele já invadiu toda a casa. Para manter a limpeza da 

casa, sai muito caro. E quem iria querer continuar limpando a mobília para tirar o 

cheiro?”.  Para esses dois alunos, é como se não existisse o meio termo, para eles só 

existe o que é certo e o que é errado.  Quando o professor desafia esses alunos, 

Miguel, outro aluno, se sente incomodado e tenta ajudar a fortificar o que Lia e Vitor 

disseram: “Que criança vai dar banho em um cachorro duas vezes por semana? E 

isso começa a custar caro para a família, porque você tem que usar xampu especial”.  

Os alunos que se encontram em dualidade muitas vezes veem o professor enquanto 

ameaça à própria identidade deles. 

A aluna Laís, em sua fala durante este diálogo, diz o seguinte: “Eu tenho 

um cachorro e sei que não é bom dar banho nele com tanta frequência. Sua pele vai 

secar, especialmente no inverno. Ele vai ficar mais triste do que nunca”. 

 Veja que aí a postura já é bem oposta à de Lia, à de Vitor e à de Miguel. 

O tom com que fala parece ameno. Se o dono de Buster estivesse na sala e ouvisse 

o que Laís falou, talvez se sentisse menos ameaçado em relação ao que disse Lia. 

Afinal o acontecimento já foi visto de uma forma bem diferente.  

Já quando Pedro diz: “O garoto pode banhar muito o cachorro e borrifar a 

casa com o ambientador”, teríamos um exemplo de total encontro com o relativismo. 
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Esse aluno é aquele modelo que já passou por um processo de multiplicidade, e agora 

aderiu ao relativismo. Ele assume um compromisso nesse ponto. Para Pedro, não 

existe nada que venha a ser considerado perfeito em contrapartida ao que poderia ser 

imperfeito. Ele tem um comprometimento sério com seus princípios e acredita que 

nenhum deles é infalível, assim, devem sofrer correções. Ele entende que o 

conhecimento é um processo infinito e que ele poderá pagar um alto preço no que se 

refere à dúvida e ao questionamento do professor e de seus colegas. É difícil 

depararmos com pessoas que assumam este comportamento em sala de aula, mas, 

é provável que existam. E por fim, Pedro, novamente se manifesta, assumindo o 

mesmo posicionamento: “Mas, se o garoto realmente ama o cachorro, ele estará 

disposto a se dar ao trabalho e talvez pagar pelo próprio xampu. Não deve ser tão 

caro”. Ou seja, ele continua a assumir riscos diante dos colegas e coloca seus 

interesses em contratempo, mas, mesmo assumindo esse compromisso com o 

relativismo, ele não deixa de buscar vantagens diante dos outros, tanto que não calou, 

depois que falou, na primeira vez:  continuou a abordar a questão com o mesmo tom, 

fazendo uso dos mesmos princípios utilizados na primeira fala. 

Na fase do Planejamento, no momento de organizar os argumentos 

propriamente ditos, as manifestações em relação a estes três posicionamentos serão 

mais latentes, pois estaremos não mais no plano de gerar ideias, mas de  gerar e 

organizar argumentos de fato. 

Uma troca como essa é uma parte necessária do pensamento completo 

sobre uma questão para a qual se buscam respostas. Os alunos pedem uns aos 

outros para apoiar suas teses. Esse é um primeiro momento em que surge o processo 

de colaboração. Quão significativa é a questão? Eles desafiam uns aos outros a 

considerar soluções alternativas, a pensar em saídas que resolvam a questão de um 

modo amigável.  

Após o término deste debate, encerram-se este momento e também a 

etapa de Contextualização.  

3.2.2 Planejamento 

No final da primeira etapa, os alunos elencaram dados acerca de um 

acontecimento no mundo, “O caso do cão Buster”, com o intuito de construírem uma 
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ideia central e/ou ideias secundárias sobre o contexto em discussão. A partir dessa 

intimidade que criaram com esse contexto situacional, espera-se que eles estejam 

aptos a adentrar um processo de geração e organização de argumentos. Trata-se da 

segunda etapa, a do planejamento. 

O conceito da etapa de planejamento, por meio da qual se dará uma 

resposta ao acontecimento no mundo, ou seja, por onde se iniciará a construção de 

argumentos, também tem como base alguns elementos da proposta de Flower e 

Hayes (1981). Essa etapa se divide em dois momentos: geração e organização de 

argumentos. Este é um processo por meio do qual todos os conhecimentos úteis e 

necessários para gerar e organizar argumentos serão mobilizados. Tais 

conhecimentos são de natureza essencialmente abstrata e podem se concretizar não 

só por meio de formas linguísticas, mas também por meio de outros sistemas 

semióticos, tais como as imagens e expressão corporal, dentre outros.  

Começaremos pelo momento de geração de argumentos. Esta fase do 

planejamento é muito importante, pois é o momento em que se recolhem informações 

próprias sobre o acontecimento no mundo com a finalidade de se ter em mão material 

suficiente para ser levado à última etapa, que é a da textualização.  

A geração de argumentos deve ser feita de modo muito sólido. Podem-se 

arrolar, em algum suporte, fatos, ideias, observações, enfim, tudo que pode ter relação 

com o acontecimento no mundo ao qual os alunos foram expostos. O fato de utilizar 

um suporte para elencar os argumentos tem a função de prolongar a memória no 

mundo visível, pois é mais fácil fazer escolhas a partir de um elenco fisicamente visível 

a um índice feito mentalmente. Assim, convém elaborar uma lista de perguntas ou 

pontos-chave.  

Nesse momento em que serão gerados argumentos, toma-se como base a 

Teoria da Stasis, que deve possibilitar a implementação de grupos associativos de 

questões, para serem usados como subsídios na elaboração de vários tipos de 

argumentos. Tomando como base esta teoria, enxergamos a possibilidade de serem 

gerados tipos diferentes de argumentos que, em uma dada circunstância, determinam 

o conteúdo da obrigação e sistematizam os meios para se chegar a uma decisão ética.  
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O papel da Teoria da Stasis não é o de servir como uma taxonomia dos 

argumentos, mas o de ajudar a entender as demandas peculiares das evidências 

geradas a partir de uma determinada tese. Aqui, revelam-se também pertinentes o 

papel e a contribuição da Nova Retórica em relação ao esquema da Stasis, que diz 

respeito à sua capacidade de lembrar os contextos argumentativos mais importantes 

dos argumentos, bem como sua capacidade de complicar o entendimento da tarefa 

ao identificar o ônus da prova associado a cada stasis. Assim, usa-se, como 

fundamento, os princípios e as estratégias da Nova Retórica em conjunção com a 

Stasis. 

O processo que seguiremos em nossa proposta é similar ao das quatro 

perguntas referentes à Teoria da Stasis Clássica:  fato, definição, qualidade e 

política (cada uma com sua função) para garantir a construção de vários tipos de 

argumentos, cada um relacionado a cada uma dessas quatro fontes de stasis. Por 

meio de cada uma dessas fontes, durante o levantamento de questionamentos, 

trabalha-se o momento de geração, e, em seguida, o de organização desses 

argumentos.  

No momento da organização, convém destacar que o propósito é tomar 

como base a Retórica dos Motivos de Burke quando o assunto é a autointerferência 

com o intuito de organizar os argumentos gerados em um continuum. Pensamos em 

um continuum de argumentos que serão organizados, ao longo de uma linha, com o 

propósito de que estes sejam elencados em três posições: a) extrema esquerda; b) 

centro; e c) extrema direita. A organização de argumentos dar-se-á a partir de um 

continuum cuja extremidade esquerda é a posição onde a força do argumento aparece 

de forma mais ameaçadora, por trás de cada artimanha persuasiva. E, na extrema 

direita, as formas de argumento mais purificadas de combate, que são as mais puras 

práticas persuasivas, que nem parecem ser persuasivas. O princípio de 

autointerferência para a construção de argumentos serve para distinguir essas várias 

formas de persuasão. 

A seguir, à guisa de exemplificação, para a fase de Planejamento, será 

dada continuidade à atividade “O caso do cão Buster”, iniciada na etapa de 

Contextualização. 
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  Esta etapa prevê a seguinte organização: um momento de geração de 

argumentos a partir de um “grupo associativo de questões”, que foi gerado a partir das 

quatro fontes da Teoria da Stasis Clássica; e um segundo momento, referente à de 

organização dos argumentos gerados. 

Para gerar argumentos, baseamo-nos nas quatro fontes de stasis, que 

identificam várias categorias de afirmações e as colocam em relação umas com as 

outras, de modo que possam ser usadas como uma heurística para explorar uma 

questão. Para nossa proposta, denominaremos essas fontes de stasis de grupos 

associativos de questões, cujo principal objetivo é gerar, como as fontes de stasis o 

fazem,  quatro tipos diferentes de argumentos, ou seja, argumentos de fato, de 

definição, de qualidade e de política, conforme a seguir: 

• Grupo associativo 1: Questão de Fato (“Existe algum problema/questão a 

ser considerado?”) 

• Grupo associativo 2: Questão de Definição (“Como o problema/questão 

pode ser definido/a? Qual é a sua natureza?”) 

• Grupo associativo 3: Questão de Qualidade ("Qual é a qualidade do 

problema/questão? É bom ou ruim? Simples ou injusto? Certo ou errado? Ético ou 

antiético? Por que as pessoas deveriam se importar com o problema/questão?) 

• Grupo associativo 4: Questão de Política (“O que devemos fazer sobre o 

problema/questão?”) 

Em termos práticos, no primeiro momento, os alunos se reúnam em grupos 

de 4 ou 5 componentes para trabalhar as questões do quadro 5 especificamente em 

relação ao caso do cão Buster.  

Quadro 5– Grupos associativos de questões de fato, de definição, de qualidade e de 
política 

Questões de Fato (Grupo 1) 

1. Qual é o problema /a questão que você está analisando? 

2. Há algum desacordo sobre se a questão existe ou se o problema é, de fato, um 

problema? 

3. Por que agora é um momento apropriado para você resolver esse problema? 
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Questões de Definição (Grupo 2) 

4. Quais são os termos-chave usados no discurso em torno desta questão? Como 

estas  questões são definidas? Existe discordância sobre alguma dessas definições? 

(Pense em palavras e frases como justiça, eutanásia, direitos dos animais etc.) 

5. Dada a sua audiência, que termos-chave você acha que pode ter que definir e, 

talvez, argumentar? Por que você acha isso? 

Questões de Qualidade (Grupo 3) 

6. Quais são as forças positivas ou negativas envolvidas nesta questão? Em outras 

palavras, o que é bom ou ruim (ou alguma combinação) sobre o assunto? Por quê? 

7. Quais são as implicações éticas desta questão? 

8. Por que / como essa questão merece atenção? Por que sua audiência deve se 

preocupar com esse problema? O que está em jogo? 

Questões de política (Grupo 4) 

9. Com base em sua análise sobre este acontecimento, o que os seus outros colegas 

dizem que deve ser feito sobre o problema que existe? 

10. Que curso de ação para abordar o problema/questão você deseja propor a sua 

audiência? Por quê? 

Fonte: Da autora 

Lembramos que esse modelo permite a construção de uma resposta ao 

acontecimento no mundo, cujo objetivo é uma busca por melhores ideias. Por isso, 

convém deixar claro, antes da discussão dos argumentos construídos em grupo, que 

essa busca de ideias é arriscada, porque se buscam vantagens para os próprios 

interesses e crenças, contando, ainda, que poderá ocorrer um momento em que aja 

uma luta para impedir a vantagem dos outros. Por essa razão, será “correta” mais de 

uma posição. A avaliação do tom do aluno deve ser considerada pelo professor. Todo 

esse trabalho deve ser feito antes de se passar para a fase de organização dos 

argumentos.  

Após responder às perguntas sobre questões referentes ao acontecimento 

no mundo “O caso do cão Buster”, encerra-se o primeiro momento dessa etapa. No 

segundo momento, equipados com anotações que tomaram a partir do quadro 5, os 

alunos passam à construção de um outro quadro (Quadro 6), no qual os argumentos 

gerados passarão pelo processo de organização no continuum.  
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Essa organização deve estar baseada na teoria da autointerferência de 

Burke (1969), por meio da qual se tenta envolver os alunos em um estado de 

“purificação da guerra”. Espera-se, nesse momento, que os alunos construam um 

espaço de cooperação, por meio de um senso colaborativo para com o outro, no 

sentido de contribuir para a fase final desta etapa, que é deixar os argumentos 

organizados para a última fase. 

Esse momento é ímpar, pois inicia-se um processo de condução para se 

assumir, por ventura, um compromisso no relativismo. Os alunos se colocarão no lugar 

do outro, com o intuito de construir uma identificação com o colega. Este é o momento 

de se adotarem boas práticas, baseadas numa persuasão pura, a partir das respostas 

dadas ao acontecimento que está sendo discutido, no caso, a eutanásia. 

A partir de então, deve haver a transformação de impulsos destrutivos em 

atos criativos e cooperativos. Haverá o momento da passagem da inimizade para a 

identificação, da guerra para o argumento puro. Sabemos que não poderá haver uma 

transformação completa, perfeita, pois, em todos os argumentos, permanecerá um 

resíduo de agressão e busca de vantagens por mais nobre que seja a causa sobre a 

qual o argumento foi engendrado. 

No que condiz aqui à audiência, salientamos que nossa ideia sobre este 

elemento é a mesma da de Burke, que está descrita na obra A grammar of motives, 

conforme descrevemos na seção 2.2. Para Burke (1966),  a audiência participa do 

contexto situacional em que está inserida, ao colaborar com o interlocutor, sempre 

que necessário. Esta atitude favorece e engrandece a identidade da audiência, pois 

ela passa a se ver enquanto um ser participativo, ativo. 

 Aqui, também, retomamos a noção, por vezes controversas de "audiência 

universal" da NR, que pode ser compreendida no contexto da noção de Burke de "pura 

persuasão". Acreditamos que assim como não existe algo enquanto uma instância 

real de pura persuasão, também não existe tal coisa de uma audiência universal. 

Essas duas concepções são apenas ideais que têm a função de orientar os 

argumentadores para não pensarem em uma persuasão endereçada no momento que 

vão elaborar seus argumentos.  

Passemos, a seguir, para o quadro 6: 
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Quadro 6 – Organização dos argumentos gerados para “O caso do cão Buster” 
 

 

<_____________________________|________________________________>   

  Esquerda do continuum  Centro  Direita do continuum 

Argumentos 

__________________ ___________________ ___________________ 

__________________ ___________________ ___________________ 

__________________ ___________________ ___________________ 

 

__________________ ___________________ ___________________ 

 

__________________ ___________________ ___________________ 

                                               (...) 

   

Fonte: Da autora 

O quadro 6 deve ser exposto à turma para que se perceba que, do lado 

direito do continuum, estão os argumentos, ligados às práticas mais purificadas de 

combate, às práticas persuasivas mais puras, tolerantes, que não agridem a 

audiência. Aqui estaria o argumento, por exemplo, a favor de que o cão não fosse 

sacrificado, e a criança cuidaria dele com mais zelo, dando-lhe banhos frequentes e 

limpando a casa sempre que necessário. Atentemos para a ideia inicial de Pedro no 

quadro 4. Destaca-se o alto valor ético aí presente. Não são levados em conta a 

necessidade nem os desejos de um público em especial.  

Do lado esquerdo do continuum, estariam os argumentos que visam à 

força, ao combate, à discórdia. Isso passa pelo controle do outro, das partes do 

argumento em forma de ameaça. Seriam argumentos do tipo “deve-se sacrificar o 

cão”, ou seja, aplicar a eutanásia. Lembremos aqui das ideias de Lia, Vitor e Miguel 

no quadro 4. Nesse contexto, o argumento está focado no outro, há uma preocupação 

imensa em se guerrear contra um oponente. 

Já no centro do continuum, existe uma paridade entre os argumentos do 

lado direito e do lado esquerdo. O argumento poderia ser, por exemplo: “Não vamos 



119 
 

sacrificar o cão, mas vamos colocá-lo em um lar, para adoção”.  Lembremos das ideias 

iniciais de Laís, no quadro 4.  

Uma vez composto, o quadro com o continuum dos argumentos, introduz-

se um debate com o intuito de comprovar se, realmente, os argumentos foram postos 

nas devidas posições. Encerra-se esse momento com uma reflexão do tipo: “Um 

argumento que se encontra na extrema direita do continuum poderá ter pouco sucesso 

em uma determinada discussão, debate, entre partes, contra e a favor do sacrifício do 

cão. Isso se dá porque os argumentos são tardiamente aceitos pelo público pois eles 

mudam a forma como as pessoas pensam sobre uma determinada questão”.  

Os dados dessa atividade devem ser registrados e serão objeto da etapa 

seguinte.  

3.2.3 Textualização 

Para construir o conceito da etapa de textualização, nos baseamos no que 

Flower e Hayes (1981) denominam como “tradução” para o processo da escrita. A 

fase da textualização tem por finalidade traduzir linguisticamente e revisar os 

argumentos gerados e organizados durante o planejamento. A textualização é a 

própria revisão dos argumentos.  

A revisão diz respeito a um momento em que acontecerá a finalização da 

construção de argumentos. É o momento de testar os argumentos e avaliar a sua 

qualidade.  

Estamos falando aqui de uma revisão conteudística que envolve a escolha 

por melhores argumentos que vão responder a um acontecimento no mundo. Aqui se 

poderá analisar se os argumentos produzidos são fidedignos ao acontecimento no 

que diz respeito à verdade, à identidade e aos preceitos éticos do debatedor. As 

melhores práticas deverão estar muito bem configuradas neste momento. A busca por 

melhores ideias, que foi introduzida logo na fase de contextualização, agora deve 

tomar corpo, por meio de argumentos fortes, a partir de um processo colaborativo e 

grupal.  

O processo de concretização dos argumentos que foi pensado na fase 

anterior, não objetiva produção de um texto, como um produto final, mas ao processo 
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de realizar linguisticamente, tornar dito o argumento, construído e reconstruído 

quando necessário. O produto em si de escritura de um texto não é o foco nem uma 

meta a ser atingida. A meta é a textualização dos argumentos que foram gerados, em 

forma de dito, que, naturalmente, será um texto, falado ou escrito ou inter semiótico, 

mas não um texto como resultado de uma tarefa escolar.  

A teoria de Toulmin parece ser a mais apropriada para embasar esta etapa 

de textualização, pois, apesar de recomendarmos um uso cauteloso e cuidadoso ao 

se utilizar o esquema do autor para se analisar e avaliar os argumentos produzidos 

pelos estudantes, os seus moldes são muito úteis neste estágio de revisão dos 

argumentos. Os alunos já estarão familiarizados com os argumentos a ponto de 

saberem distinguir os pontos fortes e fracos, e estarão comprometidos com o contexto 

situacional a ponto de não se surpreenderem quando desafiados em relação aos 

argumentos que criaram.  

Reiteramos, como já o fizemos em outro momento, que a alusão à teoria 

de Toulmin não quer dizer que deve ser feita uma análise de argumentos a partir do 

esquema do autor. Isto fugiria aos objetivos subjacentes à proposta. Espelhamo-nos 

nesta teoria para desenvolver uma parte da etapa, porque, quando ela é utilizada em 

conjunção com a reivindicação mais importante de um argumento como meio de 

“checar” e ter certeza de que essa reivindicação diz algo muito similar àquilo que 

alguém tem por intenção deixar evidente, ela deixa clara as obrigações impostas a si 

ao realizá-las. Por consequência, geralmente, solicitar aos estudantes que submetam 

a reivindicação mais importante à análise de Toulmin, depois de completados os 

rascunhos, seria importante, do mesmo modo que a NR funciona bem em combinação 

com a abordagem sobre as Stasis, em partes, pois ambas enfatizam uma tese, ou 

seja, uma reivindicação, conforme pontuamos na fase do Planejamento. 

 Enquanto as stases são eficazes para a expansão das teses, ao gerar 

argumentos, a proposta de Toulmin é particularmente eficaz para refiná-las e delimitá-

las, nesta fase última. Ao fim, a peculiaridade da teoria de Toulmin, o acesso que ela 

permite ao funcionamento interno do argumento e à consciência sobre as nuances 

linguísticas do argumento, faz valer a pena o fato de termos feito uma adaptação dela 

ao utilizá-la enquanto modelo para definir esta subfase da textualização. A 
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contribuição da teoria de Toulmin é a capacidade de tornar os argumentos mais 

coerentes e mais transparentes.  

Passemos para um exemplo de atividade para esta fase, dando 

continuidade à discussão sobre “O caso do cão Buster”.  

Uma atividade possível será dividida em dois momentos. O primeiro 

momento tem o objetivo de revisar os argumentos que foram gerados e organizados 

na etapa de planejamento. O segundo, o de textualizar os argumentos revisados de 

modo a deixar os participantes do processo  professor e alunos, livres para o utilizarem 

para o fim que julgarem pertinente: escrever uma carta de resposta ao menino, 

escrever um ensaio, fazer uma exposição oral, apresentar a situação desde o início 

até o fim, entre outras possibilidades.  

No primeiro momento, solicita-se aos alunos que retomem os dados do 

quadro 6 em que estão registrados os argumentos organizados em um continuum. 

Deve ficar claro que o objetivo é proceder a uma revisão destes argumentos. Esta 

revisão deve ser feita, como salientamos anteriormente, com base na proposta do 

layout de Toulmin. O aluno já estará bem íntimo com seus argumentos e ficará mais 

fácil para ele medir a qualidade desses argumentos que serão fulcrais para dar uma 

resposta ao garoto dono de Buster. 

Solicita-se que os alunos, munidos do quadro 6, discutam, entre si, quais 

são, de fato, os argumentos que ajudarão o menino a resolver o seu problema. Os 

alunos devem interpretar a estrutura argumentativa com o intuito de perceber a 

relação que existe entre a validade/ invalidade dentro do argumento.  

Para começar a revisão desses argumentos, pode-se dar início a este 

trabalho a partir da testagem dos argumentos gerados, utilizando-se de um quadro 

simples, primeiramente, para que os alunos revejam quais são os dados e as regras 

referentes a esses dados. Começa-se, nesse ponto, a revisão propriamente dita dos 

argumentos.   
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Quadro 7 – Revisão de argumentos: parte 1 

Dados (evidências)                                 Regra (garantias) 

  

 

Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

Salientamos, mais uma vez, que é importante estarmos cientes de que o 

sistema de Toulmin não é um modelo para a “composição de argumentos”, até porque 

os argumentos já foram produzidos. Esse modelo deve funcionar de forma adaptada, 

não aplicada, como uma ferramenta analítica - para rever e avaliar argumentos e para 

desenvolver e testar alegações argumentativas, razões, garantias e apoio. O quadro 

"Conclusão, Evidência e Garantias" é um exemplo de como se podem usar as ideias 

e a terminologia de Toulmin para ajudar os alunos a pensar sobre elementos 

importantes de um argumento, especialmente as suposições não declaradas que os 

autores trazem para suas teses.  

A abordagem de Toulmin é rica no que diz respeito à capacidade de tornar 

os argumentos mais coerentes e mais transparentes. É com base nisso que os alunos 

devem tentar fazer a revisão dos argumentos durante este estágio de revisão. 

Passa-se a seguir a um quadro mais abrangente, semelhante ao “padrão 

básico do argumento de Toulmin” formado por Dados, Garantia e Conclusão. O 

quadro 8 apoia o subprocesso de avaliação: 

Quadro 8 – Revisão de argumentos: parte 2 

Dados                             Garantias                                   Conclusão 

   

Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

Em seguida, os alunos são solicitados a rever os argumentos gerados e 

verificá-los de modo que tenham a certeza de que a tese que está sendo tratada 
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apresenta algo similar ao que eles tiveram a intenção de dizer. Para finalizar este 

momento de revisão, pode-se ainda pedir aos alunos que efetuem, individualmente, 

uma última revisão de seus argumentos tendo em vista uma possibilidade de 

textualização. Este momento pode ser apoiado por algumas perguntas.  

1. Eu assumo uma posição definida em relação ao conflito? 

2. Eu consegui identificar os problemas? 

3. Eu consegui explicar a extensão desses problemas? 

4. Eu reconheci as possíveis soluções alternativas? 

5. Eu avaliei as soluções alternativas? 

A simplificação destes três elementos faz com que haja uma perda na 

precisão da revisão dos argumentos, pois a maioria das garantias podem ser vistas 

apenas como motivos, que acabam por não se converterem em garantias.  Além disso, 

os motivos também podem servir de base para se revisarem argumentos. No 

momento em que se pede para se fornecer qualificadores e condições de refutação 

para tais argumentos, deve-se avaliar com cuidado o grau de confiança na conclusão 

e reconhecer as possibilidades sob as quais estes argumentos não podem sustentá-

la. 

Por isso, se faz necessário, que façamos mais uma fase de revisão dos 

argumentos gerados, levando em conta mais dois elementos que vão ratificar se os 

argumentos gerados são coerentes e transparentes ou não. 

O quadro 9 é baseado no “Padrão complexo do argumento de Toulmin” 

(Dados, garantias, conclusão, reforço e qualificador). 

Quadro 9 – Revisão de argumentos: parte 3 

Dados                          Garantias/Reforço           Conclusão/Qualificador 
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Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

Durante essa terceira e última revisão o que os alunos devem fazer é analisar 

os argumentos que geraram, um a um, com o objetivo de investigar como a sua 

validade ou invalidade está relacionada ao modo como está disposto no que concerne 

à conclusão que está sendo trabalhada. Os alunos devem atentar que um mesmo 

argumento pode ser exposto em diferentes formas e haverá sempre uma 

imparcialidade no que diz respeito aos padrões de análises que serão implementados 

para tal, os quais mostrarão mais claramente que a validade ou invalidade de um 

determinado argumento e as bases em que se apoiam serão mais explicitamente 

mostradas juntamente com a relação destas com a conclusão. 

Ao final desta terceira revisão, o aluno deve começar por rever a conclusão que 

está sendo trabalhada. Então, junto com outro colega, por exemplo, ele poderá  

assumir um papel de desafiante e solicitar que este  justifique a tese que está em foco, 

para saber em que ele se baseia para alegar tal assertiva. Ele poderá perguntar o 

seguinte: “O que você tem que pode me apresentar para poder seguir em frente?”. A 

resposta possível para tal pergunta seria apresentar os dados que dão sustentação à 

tese proferida, que os alunos já os tem, pois fizeram isso na primeira revisão. Mas 

existem outras maneiras por meio das quais a conclusão poderá ser desafiada. Agora, 

o aluno desafiante não mais quer que o seu colega apresente informações factuais e 

sim que mostre para ele qual é a relação existente entre os dados e a conclusão. 

Agora, a pergunta poderia ser: “Como é que você conseguiu chegar até aqui?”. O 

colega terá que apresentar um conjunto específico de dados para embasar a 

conclusão ora apresentada, a partir do argumento que está sendo revisado. Como 

dissemos no Capítulo 2, na seção 2.5, é como se o colega tivesse que dar um passo 

a mais e tivesse que justificar este passo ao seu desafiante. Nesse momento, será 

indispensável, que se apresentem proposições bem diferentes, do tipo: regras, 

princípios, licenças de inferências, normas, leis e tudo o mais, desde que não se caia 

novamente nos dados propriamente ditos.  

Podemos dizer que as proposições que se referem a afirmações gerais são as 

hipotéticas, cujo objetivo é fazer uma ponte entre os dados e o argumento de 

garantias, para fazer uma distinção entre dados e conclusões. É necessário que se 

pergunte, sempre, se há absoluta diferença entre dados, de um lado, e garantias, de 
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outro. Quais são os meios que ajudam a distinguir claramente entre as forças de a) O 

que você tinha para seguir em frente? e b) Como você chegou aqui? Aqui se faz 

necessário distinguir entre estas duas funções lógicas (reforço e qualificador) pois, 

dessa forma, o colega desafiante terá subsídios tanto para compreender, quanto para 

ajudar a analisar argumentos. A introdução desses dois novos elementos (reforço e 

qualificador) ajudará em muito na revisão dos argumentos durante a revisão final.  

Ao final dessa sub etapa, Avaliação, encerra-se o primeiro momento.  

No segundo momento, ocorre a conclusão da atividade. O que se fará é 

textualizar os argumentos revisados. O termo textualização é utilizado em diversos 

domínios teóricos e compõe o arcabouço conceitual de diferentes teorias. Não cabe, 

neste trabalho, percorrer esse longo caminho.  Há, no entanto, um traço comum nos 

diversos usos do termo: a referência aos textos, falados ou escritos, em seus 

movimentos de construção ou a passagem do discurso ao texto. Ao chegar à 

textualização tomada nesse sentido, ou seja, à tessitura da matéria linguística tendo 

em vista um produto específico (um texto relacionado a um gênero), o processo em si 

de construção do argumento se encerra. A atividade de textualizar tendo em vista um 

produto, na nossa visão, entra no campo dos estudos da língua propriamente dita.  

Para resumir todo o processo de construção do argumento, apresentamos a 

figura 4. Primeiramente, é apresentado o contexto situacional a partir do qual se 

percebe um acontecimento no mundo a ser respondido. Após o estudo do contexto, 

ou seja, após esta fase de contextualização, passa-se para a próxima fase, a de 

planejamento. Para gerar argumentos,  são submetidas as proposições disponíveis, 

que foram levantadas durante a fase da contextualização a uma adaptação das quatro 

perguntas de stasis, a partir de um quadro de grupos associativos de questões, com 

o intuito de que sejam gerados argumentos que serão organizados, em outra subfase 

e, depois, passarão por uma checagem, ou seja, por uma revisão. Por fim, os 

argumentos serão textualizados, após a  revisão e reelaboração desses argumentos.  
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Figura 4 – Processo para a construção do argumento: contextualização, planejamento 

e textualização 
 

 

 
 

Fonte:  Da autora 
 

 
Ao final do processo, espera-se o benefício possibilitado pelo debate e pela 

exposição dos participantes a pelo menos dois lados de uma mesma pergunta. No 

caso aqui em foco, poder-se-iam construir argumentos razoáveis para preservar o 

status quo (ou seja, manter Buster vivo) ou para alterar a situação atual (tirar a vida 

de Buster). Enquanto o aluno que quer mudar a situação atual irá apontar os 

problemas e sua significância, o oponente pode negar que quaisquer problemas 

existam (por exemplo, Buster não cheira mal) ou que eles não são sérios o suficiente 

para exigir tal mudança. Parece que, nessa situação, seria difícil negar alguns dos 

problemas (por exemplo, Buster tem dentes ou não), mas alguém pode julgar que os 
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problemas não são suficientemente convincentes para garantir uma ação radical. 

Mesmo se admitirmos que há problemas e que eles são sérios, é possível encontrar 

soluções viáveis que mantenham o cão vivo, pelo menos por um pouco mais de 

tempo. O objetivo não é dar uma resposta “correta”, mas promover um pensamento 

racional e completo sobre o problema. 

3.3.  O processo de construção do argumento em uma atividade  

Nesta seção, apresentamos mais uma atividade de modo que se possa ter 

uma visão ainda mais global da viabilidade do modelo de processo de construção do 

argumento, conforme descrevemos na seção anterior. A atividade tem como audiência 

um professor, que poderá tomá-la como referência para outras atividades de 

construção de argumentos. Serão atribuídos comandos, mas, quando necessário, 

faremos também algumas observações. A atividade tem como objetivo a construção 

de argumentos a partir de um contexto situacional em que se explora a discussão 

sobre o aborto. 

3.3.1. Etapa 1 – Contextualização 

a) Primeiro momento. Objetivo: Reconhecimento e familiaridade com o 

contexto situacional  

O professor começa o processo de contextualização, apresentando o 

contexto situacional para os alunos. Pode ser usada a seguinte reflexão: O discurso 

público contemporâneo sobre o aborto apresenta-se como um bom exemplo acerca 

de argumento sustentado por muitos anos, mas isso não mostra nenhum sinal de 

resolução. O debate público sobre esta questão começou há quase quarenta anos, 

quando a Suprema Corte nos Estados Unidos da América legalizou a prática do aborto 

em 1973. Desde então, aqueles que se opõem à legalização do aborto, geralmente 

por motivos morais, empregam uma série de táticas para tornar o procedimento 

proibido, enquanto, ao mesmo tempo, aqueles que sustentam a legalização do aborto, 

lutam para manter a prática, como dizem, ‘segura, legal e rara’. Aqueles que se opõem 

ao aborto são chamados de pro-life por sua crença de que o aborto é assassinato; já 

os que o apoiam são chamados de pro-choice porque acreditam que as mulheres 

devem escolher seus métodos de controle de reprodução. 
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 Como complemento, é possível também explicar sobre o que trata a lei de 

Roe vs. Wade27. O que se sabe é que, desde a decisão do Supremo Tribunal de 1973 

que legalizou o aborto, defensores e opositores do aborto têm lutado uns contra os 

outros nas arenas judicial e legislativa. Em 2005, por exemplo, a legislatura estadual 

da Dakota do Sul aprovou um projeto de lei que reza que será crime um médico 

realizar aborto em qualquer lugar do Estado. A legislação não permitiu nenhuma 

exceção: os abortos não eram permitidos quando a saúde materna estava em jogo (a 

menos que a vida da mãe estivesse em perigo), mas, mesmo assim, às cidadãs da 

Dakota do Sul que haviam sofrido estupro ou incesto também foram negadas essa 

opção. A lei tinha sido expressamente projetada por seus defensores para produzir 

um caso de teste que desafiaria Roe vs. Wade. Então, em 2006, os ativistas dos 

direitos sobre o aborto conseguiram aprovar uma resolução sobre a votação que 

derrubaria a legislação de 2005, e os eleitores da Dakota do Sul o apoiaram. Uma 

legislação semelhante ao projeto de lei de 2005, que proibiu quase todos os abortos, 

apareceu novamente em meados de 2008, e mais uma vez os eleitores na Dakota do 

Sul a derrubaram. 

                                                           
27 Roe vs. Wade (1973) consiste no mais importante caso que envolveu o direito ao aborto nos Estados 
Unidos. O caso teve início quando uma mulher de nome fictício "Jane Roe" desafiou a 
constitucionalidade de uma Lei do Estado do Texas, que tratava sobre a prática de aborto. A norma 
estadual estabelecia que a prática de aborto era crime, a não ser que ele fosse praticado com o claro 
propósito de salvaguardar a vida da gestante. Quando o caso chegou ao conhecimento do Excelso 
Tribunal norte-americano, a Suprema Corte estabeleceu que as Leis estaduais sobre aborto, que 
permitiam a interrupção da gravidez apenas com o intuito de salvar a vida da gestante, eram 
inconstitucionais, por violação ao disposto na Emenda nº 14 à Constituição norte-americana. A referida 
emenda, de acordo com o entendimento do Tribunal, protegia a ação do Estado contra a privacidade 
dos cidadãos e o direito da mulher de interromper a gravidez, desde que fossem observadas 
determinadas condições. Ademais, a Corte estabeleceu um critério trimestral para definir o momento 
em que a gestação poderia ser interrompida. Até o fim do 1º trimestre, a decisão do abortar deveria 
ficar a cargo unicamente da gestante e de seu médico. Após o 1º trimestre de gravidez, os Estados 
poderiam regular o procedimento de aborto, levando-se em consideração a saúde materna. Em um 
terceiro momento, após a determinação da viabilidade fetal, o Estado poderia realizar uma escolha 
legislativa, no sentido de proteger a vida potencial do feto, com a possibilidade de regular e até mesmo 
proibir a prática do aborto, a não ser nos casos em que houvesse risco à saúde da gestante. Em síntese, 
no caso Roe v. Wade (1973), a Suprema Corte norte-americana estabeleceu que as mulheres tinham 
o direito ao aborto, como consequência do direito à privacidade protegido pela Emenda nº 14 à 
Constituição norte-americana. A decisão declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual do Texas e 
conferiu as mulheres uma total autonomia para interromper a gravidez durante o 1º trimestre de 
gestação. Admitiu-se, ainda, a existência de alguns critérios de limitação aos abortos praticados nos 2º 
e 3º trimestres de gestação. De uma forma geral, pode-se dizer que a decisão da Suprema Corte afetou 
quase a totalidade das Leis estaduais que disciplinavam a prática do aborto nos Estados Unidos. 
Fonte: CABRAL, Bruno. Precedentes sobre a prática de aborto no direito norte-americano de 1973 a 
2007. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/13256/precedentes-sobre-a-pratica-de-aborto-no-
direito-norte-americano-de-1973-a-2007. Acesso em: 10. Set 2018. 

https://jus.com.br/artigos/13256/precedentes-sobre-a-pratica-de-aborto-no-direito-norte-americano-de-1973-a-2007
https://jus.com.br/artigos/13256/precedentes-sobre-a-pratica-de-aborto-no-direito-norte-americano-de-1973-a-2007
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A questão ainda é muito contestada em Dakota do Sul, bem como em 

outros estados dos Estados Unidos. As pessoas que se opõem à legalização do aborto 

geralmente oferecem a seguinte declaração como sua principal proposição: “o aborto 

é assassinato”. As pessoas que argumentam que o aborto deve manter seu status 

atual como uma operação legal, colocam a seguinte declaração seguindo a 

declaração como sua principal proposição: “as mulheres têm o direito de controlar 

suas práticas reprodutivas”.  

Após esta explanação, o professor sugere a leitura do Texto 6.  

Texto 6 – Notícia sobre a proibição do aborto em Dakota do Sul 

Proibição de aborto na Dakota do Sul divide EUA 
  

Denize Bacoccina 
de Washington 
  

 

  

 

 

O governador Mike Rounds 
disse que espera que a lei 
seja questionada na Justiça 

O movimento em favor da proibição do aborto nos 
Estados Unidos está dividido quanto às 
consequências da lei assinada nesta segunda-feira 
pelo governador da Dakota do Sul, Mike Rounds, 
proibindo o aborto no Estado exceto em caso de 
risco de vida da mãe. 

Como a lei contraria a legislação federal, que permite o 
aborto em todo o país, é dado como certo que será 
contestada na Justiça e em algum momento poderá ser 
apreciada Suprema Corte. Foi uma decisão da 
Suprema Corte em 1973 – no caso Roe versus Wade 
– que tornou o aborto legal no país. 

Desde então, o caso foi reafirmado pelo tribunal em 1992, mas nos últimos 14 anos a 
Suprema Corte se recusou a analisar dez casos tratando do tema. 

O que divide os que defendem a proibição do aborto é se o confronto direto é a melhor 
estratégia para tentar derrubar Roe versus Wade ou se é melhor tentar aprovar leis 
que mudem a situação aos poucos e despertem menos debate na opinião pública. 

Confronto direto 

Os que defendem o confronto direto apostam na nova composição da Suprema Corte, 
mais conservadora depois da nomeação de dois juízes nos últimos meses pelo 
presidente George W. Bush. Os que preferem a cautela argumentam que se os juízes 
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reafirmarem a decisão atual, que permite o aborto, a proibição ficará enfraquecida por 
muitos anos. 

O presidente do Conselho de Pesquisa da Família, Tony Perkins, considera corajosa 
a decisão do governo de Dakota do Sul (a lei foi aprovada na assembleia do Estado 
e assinada pelo governador). 

“É uma mensagem corajosa para o resto do país, de que os dias de intimidação 
judicial estão no fim”, afirmou. 

Perkins considera a aprovação da lei um sinal de que o sentimento contra o aborto 
está crescendo nos Estados Unidos. 

Daniel McConchie, diretor de Relações Públicas do grupo Americanos Unidos pela 
Vida, também contrário ao aborto, acha que a lei foi um erro estratégico, justamente 
porque acha que ainda não chegou o momento de desafiar Roe versus Wade na 
Suprema Corte. “Preferíamos que ela não tivesse sido aprovada, mas agora que já 
foi vamos lutar para que ela seja mantida e que vença na Suprema Corte”, afirmou. 

McConchie diz que apenas dois dos nove juízes do tribunal são voto garantido contra 
a lei do aborto. Mesmo que os dois novos nomeados por Bush – que ainda não se 
manifestaram publicamente sobre o assunto – votem a favor, o caso ainda fica sem 
maioria. 

“O ideal seria esperar o momento em que tivermos pelo menos cinco votos”, afirma. 

Ele está entre os que acham que é melhor tentar restringir o aborto por intermédio de 
outras leis, sem obrigar a Suprema Corte a se posicionar de forma definitiva sobre a 
proibição total. 

“Existe um mito de que é possível forçar a Suprema Corte a reconsiderar a lei, mas 
eles têm repetidamente rejeitado isso nos últimos anos”, afirma. 

Organizações 

As organizações que defendem o direito ao aborto também estão se movimentando, 
preocupadas com a possibilidade de aprovação de leis semelhantes à de Dakota do 
Sul em outros Estados. 

“Dakota do Sul é o primeiro, mas outros Estados já estão preparados para aprovar 
leis semelhantes”, diz Nancy Northup, presidente do Centro por Direitos Reprodutivos. 
“Há uma atividade intensa entre as organizações que defendem o direito de escolha”, 
afirmou. 

Planned Parenthood (Paternidade Planejada), uma organização que defende o direito 
e também oferece abortos, diz que dez Estados americanos estão preparados para 
votar leis semelhantes à de Dakota do Sul ou leis que proibiriam o aborto 
automaticamente se a decisão de Roe versus Wade for revertida. No total, 18 Estados 
estão analisando projetos de lei relacionados à restrição do direito do aborto. 
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Fonte:https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2006/03/060308_leiabortodakotaanalisedeni
ze.shtml 

Após a leitura, o professor solicita o preenchimento do quadro 10.  

Quadro 10 – Procedimentos para uma análise do caso sobre “As controvérsias em 

torno da legalização do aborto” 

1 Qual o tópico a ser desenvolvido (acontecimento no mundo)? (Ato) 

2 Onde acontecem os fatos? (Cena) 

3 Quem é o enunciador? (Agente) 

4 Qual o papel do enunciador diante deste acontecimento no mundo?  

(Agência) 

4.1 Avaliar a necessidade 

a) Para convencer alguém a agir, você precisa mostrar que existem problemas 

que precisam ser corrigidos. 

• Quais são os problemas? Considere um de cada vez. 

• Quais evidências mostram que há um problema? 

• Como você sabe que o problema é significativo? Qual o impacto? Haverá 

vidas perdidas? Alguém será ferido? Existirá alguma perda financeira significativa? 

b) Se você acha que não há problema, mostre como a evidência demonstra 

que não há problema ou que o problema é insignificante. 

4.2 Identificar e avaliar os julgamentos opostos 

Como a lei de Dakota do Sul contraria a lei nacional, todos os envolvidos com o tema 
dão como certo que ela não vai ser colocada em prática na data marcada para entrar 
em vigor, em julho. Vários grupos que defendem o direito ao aborto já anunciaram 
que vão contestar a lei na Justiça. O caso deve passar por várias instâncias de 
apelação estadual e federal até chegar à Suprema Corte, que pode aceitar ou recusar 
a revisão. 

No mês passado, a Suprema Corte aceitou um caso proibindo o aborto depois de um 
certo período de gestação. A lei, aprovada pelo Congresso em 2003, foi contestada e 
derrubada num tribunal federal de apelações no ano seguinte. O caso será analisado 
pela Suprema Corte a pedido do governo. 
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Suponha que haja pessoas que não concordam com você.  

a) O que elas têm a dizer? Se você discordar, como você julga que seus 

testemunhos ou pensamentos falham ou ficam aquém?  

b) Como você pode apresentar a posição de um oponente com respeito, sem 

deturpar ou ridicularizar? Tente cooperar com seus colegas para construir suas ideias 

que respondam ao acontecimento em tela, de forma colaborativa. 

c) Se admitirmos que existem problemas, o que está sendo feito agora para 

reduzir ou eliminar os problemas? Há razões para acreditar que alguém já está 

fazendo tudo o que pode ser feito? Há razões para acreditar que os outros tomaram 

as melhores medidas para reduzir os problemas? Se as práticas atuais estão faltando, 

o que há de errado com elas? Podemos fazer algumas pequenas alterações sem 

substituir o sistema atual? 

5 Quem é a audiência?  

6 Qual é o objetivo? (Propósito) 

6.1 Defina o problema ou problemas que identificou 

a) Qual é a situação com a qual você e outras pessoas estão preocupadas? 

b)  O que você recomenda. 

c) Declare explicitamente que ação deve ser tomada. 

6.2 Construir um plano 

a) Qual é o seu plano para amenizar esse problema?  

b) O que faz você pensar que seu plano funcionará?  

c) Há razões para acreditar que o seu plano de ação recomendado obterá o 

efeito desejado (isto é, é eficaz)?  

d) Em que medida há perigo de que seu plano cause mais mal do que bem?  

Fonte: Adaptado de SMAGORINSKY (2011). 
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 A proposta é o preenchimento do quadro, coletivamente, a partir do que foi 

gerado pelos alunos individualmente.  

b) Segundo momento. Objetivo: Listar problemas e soluções para o caso 

(tempestade de ideias) 

Os alunos leem novamente o Texto 6 para responderem as seguintes 

questões: “Quais são as questões que residem sobre a controvérsia do aborto?”. 

Quais os problemas acerca desta questão”. “Ao listar os problemas, pergunte a si 

mesmo o quanto eles são sérios. Os problemas são grandes o suficiente para justificar 

uma desarmonia entre grupos pro-life e pro-choice? Em outras palavras, os problemas 

são sérios o suficiente para justificar a mudança da atual situação de manter ou não 

a legalização do aborto?”  Neste momento é apresentado ao aluno o objetivo social 

do caso: As controvérsias em torno do tema legalização do aborto (propósito). 

O professor continua inquirindo os alunos: “A notícia é clara quanto ao fato 

de que o grupo pro-choice não aceita a legalização do aborto na Dakota do Sul, e 

quanto à necessidade de revisão da questão? Fazer isso seria a única maneira de 

eliminar todos os problemas listados? Quais soluções alternativas possíveis podem 

ser apresentadas para eliminar os problemas ou reduzir sua gravidade? Essas 

soluções alternativas são viáveis?”. E afirma: “Se houver algumas boas soluções, não 

há necessidade de tomar uma providência em relação a tal retrocesso”. 

Neste ponto, os alunos já estão se familiarizando com os acontecimentos, 

e já identificam problemas para que, na fase de Planejamento, possam construir 

argumentos. A pergunta-chave que o professor faz é: “Quais questões residem na 

controvérsia em torno da legalização do aborto?”. Além disso, podem surgir outras 

questões que são levantadas para que os alunos possam, a priori, iniciar uma 

tempestade de ideias sobre o problema em si: “Deve-se legalizar ou não a prática do 

aborto?”  

Tais perguntas devem ser respondidas sem nenhuma preocupação com o 

produto final. Aqui, pairam ideias sobre o problema propriamente dito e soluções 

possíveis, mas não necessárias. Isto pode ser feito no quadro 11, que pode ser 

modificado em cada nova situação.  
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Quadro 11 – Problemas e soluções que envolvem “As controvérsias em torno da 

legalização do aborto” (Brainstorming) 

A. SOLUÇÃO: O que deve ser feito nesta situação?  

B. Quais são os PROBLEMAS que são enfrentados no que se refere à 

controvérsia em torno do tema aborto? De que maneira os problemas podem ser 

considerados SÉRIOS? 

1 

2 

3 

4 

5 

C. Quais são as possíveis soluções alternativas? Explique como esses 

recursos podem ser soluções BOAS ou RUINS. 

1 

2 

3 

4 

5 

Fonte: Adaptado de SMAGORINSKY (2011). 

Após o preenchimento deste quadro, o professor conclui este momento e 

anuncia que no momento seguinte, haverá um debate levando em consideração, as 

informações dos quadros 10 e 11.  

c) Terceiro momento. Objetivo: Debater sobre questões geradas.  

Aqui chega-se ao último momento da primeira etapa. O professor introduz 

um debate com base nos quadros 10 e 11, gerados anteriormente.  
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O foco, nesse ponto, é responder ao acontecimento recém analisado: a 

controvérsia em torno da legalização do aborto. Os alunos, subsidiados com dados 

dos quadros 10 e 11, discutem sobre a questão em tela, mas, este, ainda não é o 

momento de construir argumentos, mas de discutir e trocar ideias. Pode-se pensar em 

algo conforme a conversa descrita no quadro 12, a seguir:  

Quadro 12 – Exemplo de diálogo entre o professor e os alunos sobre as controvérsias 

em torno do tema “As controvérsias em torno da legalização do aborto” 

 

Professor:  Sobre o acontecimento que estamos estudando, de qual grupo 

você faz parte: do grupo pro-life ou do grupo pro-choice? Por quê? 

Mary: Eu sou do grupo pro-life, pois abortar é o mesmo que matar uma pessoa. 

John: Eu não concordo, acho que o aborto é uma opção, e só sabe quem está 

passando por ela. Pior será ter o bebê e não ter como sustentá-lo e deixa-lo passar 

fome. 

Carol: Mas o pior, é que o aborto pode matar também a mulher que o fará de 

forma ilícita, então é melhor que seja liberado e ela possa fazer com todos os cuidados 

médicos.  

Mary: Aborto é crime! Não concordo! 

Professor: Então, se admitirmos que o aborto é crime, somos contra a lei da 

legalização? 

Mary: Claro! Eu sou contra a legalização, pois acho que é criminoso! O bebê 

não tem culpa da irresponsabilidade da mãe. E no mais sou protestante. 

John: Mas, Mary, e se a mãe tiver sido estuprada? Por um meliante? 

Chris: Ah, aí, acho que pode! É um caso à parte. 

Professor: Chris, então teria que ser legalizado, é isso? 

Chris: Sim, mas somente para esses casos. 
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Carol: Chris, você não acha que está sendo egoísta? As mulheres têm o direito 

de fazer o que quiserem com o seu corpo. E quer dizer que se for legalizado somente 

para estes casos, as mulheres serão furtadas do direito de abortar por uma escolha 

delas? 

Chris: Sim, pois tem que ter um meio termo. 

Professor: Então, a legalização do aborto fere os direitos da mulher, Carol?  

Carol: Claro que sim, professor! Até porque quem vai pagar todo o ônus, 

sozinha, caso o pai não assuma, será ela. 

[...] 

Fonte: Da autora, adaptado de LUNSFORD e RUSZKIEWICZ, John (2013). 

 

Uma troca como essa é uma parte necessária do pensamento completo 

sobre o acontecimento para o qual se buscam respostas. Os alunos pedem uns aos 

outros para apoiar suas teses. É nesse momento que surge o processo de 

colaboração. Quão significativo é o problema? Eles desafiam uns aos outros a 

considerarem soluções alternativas, a pensarem em saídas que resolvam a questão 

de um modo amigável. Aqui, nota-se um discurso absolutista de Mary, baseado no 

dualismo. Ela considera, por exemplo, que o aborto não pode ser legalizado, pois é 

um crime. A aluna dá um determinado tom à conversa, ao dizer que é “protestante”, 

ou seja, questões religiosas entram em cena. Já Carol adota um tom mais ameno. A 

aluna Chris diz que deve haver um meio termo, que a legalização deve servir apenas 

em casos de estupro, por exemplo. Carol, então, tenta mostrar à colega que todas as 

mulheres têm direito de fazer escolhas e demonstra, assim como John, um 

posicionamento baseado no multiculturalismo a caminho de um comprometimento 

com o relativismo. 

Ao final desta etapa, já devem existir, por parte dos discentes, ideias pré-

estabelecidas sobre o acontecimento. Ainda devem pairar dúvidas. Alguns alunos 

ainda calam, dão repostas baseadas em um compromisso com o dualismo (“Eu sou 

pró-life”), sem seque  ouvir o outro, sem titubear, sem nem mesmo pensar em oferecer 

uma explicação.  
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Após um diálogo deste tipo, que é o mais provável de ocorrer em uma sala 

de aula, pois só existem, praticamente, três respostas, como já apresentamos, é o 

momento de encerrar e passar para a etapa de planejamento a partir da qual os alunos 

deverão gerar os primeiros argumentos.  

3.3.2. Etapa 2 – Planejamento  

a) Primeiro momento. Objetivo: Gerar argumentos a partir de quadros 

associativos de questões (fato; definição; qualidade; e política). 

O professor começa com a formulação de algumas assertivas. Quem 

deseja encontrar um ponto em comum  com alguém que acredita que o aborto é um 

assassinato deve argumentar que: a) o aborto não é assassinato, ou b)  o aborto é 

legal, portanto, não pode ser assassinato porque o assassinato é ilegal na América do 

Norte, ou c) o aborto não é assassinato porque um feto não é um ser humano, ou 

alguma outra proposição que define o aborto de tal maneira que possa ser excluída 

da categoria “assassinato”. Dois argumentos são possíveis, nesse ponto.  

a)  O aborto é assassinato. 

b) O aborto não é assassinato. 

O professor continua com outras assertivas. Quem deseja encontrar um 

ponto em comum com alguém que acredita que as mulheres têm o direito de controlar 

suas próprias práticas reprodutivas, por outro lado, deve argumentar que a) as 

mulheres não têm esse direito, pelo menos quando estão grávidas ou  b) o direito à 

vida de um feto supera o direito de uma mulher de escolher o que acontece com seu 

corpo ou c) o direito à vida se estende aos fetos e assume o primado sobre qualquer 

outro direito humano ou alguma outra proposição similar sobre a ordenação prioritária 

dos direitos humanos. Agora, para se chegar a um consenso, pode-se argumentar 

que: 

a) As mulheres têm o direito de decidir o que acontece com seus corpos, 

incluindo o término de uma gravidez. 

b) As mulheres não têm o direito de decidir o que acontece com seus corpos 

quando está grávida porque uma vida potencial está em jogo. 
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Isso posto, o professor, mais uma vez, ouve os alunos e propõe que para 

gerar argumentos para este acontecimento no mundo se faz necessário dar respostas 

para quatro questões associativas de (a) a (d), conforme quadros de 13 a 16, logo a 

seguir, que descrevem o ponto chave referente ao acontecimento em tela. As 

respostas dadas pelos alunos às perguntas referentes a cada um desses quatro 

grupos: fato, definição, qualidade e política, são, tão somente, as respostas dadas ao 

acontecimento que está sendo estudado. O produto de cada um desses grupos, diz 

respeito a quatro tipos diferentes de argumentos que serão gerados. 

a) Nas discussões sobre o aborto, tanto o fato quanto a definição estão em 

campo de discussão. As pessoas que são pro-choice ao aborto acham que isso são 

direitos que devem ser concedidos aos cidadãos. Aqueles que são pro-life acham esta 

posição inaceitável.  

b) A definição é crucial para a posição pro-life, porque a definição pro-life 

de aborto é um assassinato, é precisamente o ponto em questão neste argumento. 

Outras definições lançadas pela questão da definição (o aborto é um método 

contraceptivo; o aborto é um procedimento médico) não são aceitáveis para a posição 

pro-life, e quem defende essa posição deve encontrar argumentos contra, porque os 

oponentes certamente vão usá-los. Os pro-life e os pro-choice também lutam pela 

questão das definições quando elas determinam exatamente como definir um feto. É 

uma vida humana, mesmo que não possa sobreviver sem a mulher que a carrega? 

c) A qualidade muitas vezes também constitui o ponto de stasis nesse 

argumento. Isso ocorre pela necessidade de se questionar sobre o fato de que a 

legalização do aborto é boa ou ruim para uma determinada comunidade.  

d) A política já foi decidida nos tribunais americanos (atualmente o aborto 

é legal), embora os defensores pro-life estejam buscando mudar essa política. É difícil 

generalizar sobre qual pergunta será mais útil em um dado caso, porque a situação 

retórica determina qual das proposições produzidas pelas stases será mais útil para 

um argumentador.” 

Convém assinalar que essa análise é superficial. De modo algum se 

esgotam as possibilidades interrogativas levantadas por estas quatro questões, mas, 
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no momento, é o modo mais eficaz para construir, pelo menos quatro tipos de 

argumentos para responder a este acontecimento no mundo. 

O professor, em seguida, apresenta os quadros associativos de questões 

(Quadros 13 a 16) para iniciar a geração desses quatro tipos de argumentos, de forma 

coletiva e cooperativa.  

Quadro 13 – Grupo associativo de questões sobre Fato 

Sobre o Fato (Existe algum problema ou questão a ser considerado?”) 

As perguntas a serem feitas podem ser as seguintes:  

1. O aborto existe? As pessoas pro-life, às vezes, anexam um número ao 

aborto, dizendo que mais de quatro milhões de “bebês” foram “mortos” desde que Roe 

vs. Wade se tornou lei. (Colocamos as palavras “bebês” e “mortos” entre aspas porque 

usar essas palavras já pressupõe a posição pro-life). Esta figura está correta? É atual? 

Em que condições os abortos são realizados? Por causa da pressão dos ativistas 

antiaborto, menos médicos e hospitais realizarão abortos. As clínicas privadas ainda 

realizam abortos? Se sim, quantos existem? Quantas mulheres grávidas optam por 

dar o bebê à adoção em vez do aborto? Em resumo, a consideração dessa questão 

demonstra o tipo de informação factual necessária para argumentar sobre essa 

questão de maneira útil. 

2. Como isso começou? O aborto tem sido usado como método de controle de 

natalidade por milhares de anos. Recentemente, entretanto, meios mais seguros e 

eficazes de controle de natalidade foram encontrados, e o uso do aborto como meio 

de contracepção tornou-se cada vez mais controverso. A prática do aborto pode 

terminar? Qual seria o resultado? 

3. Qual é a sua causa? Em alguns casos, é claro, os abortos são realizados 

porque são necessários para salvar a vida das mulheres. Embora contestada, essa 

causa não parece ser tão controversa quanto os casos nos levam a considerar o que 

faz com que as pessoas escolham o aborto em vez de outros meios disponíveis de 

contracepção. Aqueles que apoiam a legalidade e a legalização do aborto sugerem 

várias causas para seu uso: falta de educação sobre controle de natalidade, falta de 

acesso ao controle de natalidade, medo de rejeição ou abuso das mulheres se elas 
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usam outros meios de controle de natalidade, e a falta de controle das mulheres sobre 

suas escolhas reprodutivas - o exemplo mais evidente é o estupro. Aqueles que se 

opõem ao aborto apontam suas causas de maneira bem diferente: como 

irresponsabilidade, falta de valores corretos e desrespeito à tradição. 

4. Pode ser mudado? É uma questão interessante se a prática do aborto 

cessará, ou se o número de abortos, legais ou ilegais, pode ser alterado por meio de 

regulamentação. O aborto é legal na América há quase quarenta anos, o que sugere 

que isso pode ser ilegal novamente. Os Estados têm acesso limitado ao aborto, 

exigindo um período de espera de vinte e quatro horas ou aconselhamento parental, 

por exemplo. E em nível nacional, os oponentes do direito ao aborto tentaram proibir 

certos tipos de aborto. Esses são meios legais de buscar mudanças, assim como 

demonstrações e paradas e petições. Algumas ações antiaborto foram, por vezes, 

consideradas ilegais, como protestos nos quais a propriedade é danificada, clientes 

são perseguidos ou funcionários clínicos são feridos ou mortos. O fato sobre a 

possibilidade de mudança neste caso levanta outras questões interessantes: os 

procedimentos ilegais - como o bombardeio de clínicas de aborto ou o assassinato de 

médicos que realizam abortos - efetuam uma mudança na lei? Se não, por que os 

perpetradores de tais atos se envolvem neles? 

Fonte: Da autora 

Quadro 14 – Grupo associativo de questões sobre Definição 

  Sobre a Definição (Como a questão pode ser definida? Qual é a sua 

natureza?”). 

Como o ato pode ser definido? Como vimos, este é um ponto crucial no debate 

sobre o aborto. Neste exemplo, a questão da definição exige que os debatedores 

examinem suas posições normais - algo que normalmente é muito difícil. Talvez a 

questão da definição raramente seja levantada na discussão pública sobre o aborto 

por causa da dificuldade e seriedade das questões que esse assunto levanta. Se um 

debatedor aceita a definição de aborto como assassinato, ela pode discutir 

proposições que tratam o aborto como outras ocorrências de assassinato. Segue-se 

que punições semelhantes deveriam ser impostas àqueles considerados culpados de 

realizar o ato. Um argumentador que apoia o direito ao aborto não pode permitir que 
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o argumento seja aceito na estagnação da definição se seus oponentes que 

argumentam que o aborto é assassinato. Se o fizer, ele inevitavelmente se encontrará 

na posição nada invejável e defensável de autor de assassinato. Se ele aceita alguma 

outra definição de aborto, algumas outras consequências se seguem. Se ele o define 

como direito da mulher, por exemplo, ele pode compará-lo com outros direitos de que 

gozam os cidadãos, como o direito de voto e o direito à liberdade de expressão. Se 

ele define o aborto como um problema de saúde da mulher ou como um problema 

reprodutivo, outros argumentos aparecem. Se o aborto é definido como uma 

característica dos cuidados de saúde para as mulheres, por exemplo, um debatedor 

pode argumentar que sua prática deve ser apoiada legalmente e talvez até 

financeiramente. 

Vejamos as seguintes perguntas de definição que podem ser feitas: 

1. Que tipo de coisa é essa? O aborto é um ato de assassinato? É uma 

prática médica? Um meio de controle de natalidade? Uma afronta aos valores 

familiares? Uma questão feminista? 

2. A que classe maior de coisas pertence? O termo “pré-natal” inclui o 

aborto? É um feto um ser humano com todos os direitos aos quais os humanos têm 

direito? Ou um feto não é humano se não for viável fora do útero? O que é um ser 

humano, afinal? Qual é a essência do "começo humano"? O aborto é um crime contra 

a humanidade? A resistência ao aborto legal é parte de um conjunto incapacitante de 

prescrições patriarcais contra as mulheres? 

3. Quais são as suas divisões? Atualmente, a lei federal proíbe a 

intervenção médica em uma gravidez além do primeiro trimestre (três meses), a 

menos que alguma preocupação primordial (como a vida ou a saúde da mãe) justifique 

isso. Essa é a melhor divisão temporal que pode ser inventada? Existem outras 

maneiras de aplicar a divisão à questão do aborto - quem o pratica, onde é ilegal e 

para quem, e assim por diante. 

Fonte: Da autora 
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Quadro 15 – Grupo associativo de questões sobre Qualidade 

Sobre a Qualidade: ("Qual é a qualidade da questão ou problema? É bom ou 

ruim? Simples ou injusto? Certo ou errado? Ético ou antiético? Por que as pessoas 

deveriam se importar com a questão?). 

Quão sério é o ato? Respostas a questões de qualidade sempre dependem dos 

valores mantidos na comunidade. Poucas questões atualmente em debate público 

envolvem tão profundamente os valores da comunidade como o aborto. Para muitas 

pessoas religiosas que se opõem ao aborto, sua prática é um pecado. Mas as pessoas 

que apoiam o aborto legalizado também levam a questão a sério, argumentando que 

sua prática é parte da questão maior do controle das mulheres sobre sua vida 

reprodutiva. 

Apresentamos, abaixo, perguntas simples de qualidade que podem ser feitas: 

1. O aborto é bom ou ruim? Ninguém que é parte deste argumento pensa que 

o aborto é uma coisa boa. Aqueles que se opõem querem que seja banido 

completamente. Aqueles que o apoiam querem que sejam seguros e legais, mas 

prefeririam que as mulheres não tivessem que recorrer a isso como um meio de 

controle de natalidade. 

2. O aborto deve ser procurado ou evitado? Há algum caso em que o aborto 

deva ser procurado? Ou deveria o aborto ser sempre a escolha do último recurso? 

3. O aborto é certo ou errado? Aqueles que se opõem ao aborto dizem que a 

prática está sempre errada. Você pode imaginar uma situação hipotética em que isso 

não é o caso? Em outras palavras, existem situações em que o aborto é a escolha 

certa? 

4. O aborto é honroso ou desonroso? Aqueles que se opõem ao aborto 

tentaram envergonhar os médicos que realizam o procedimento convencendo-os de 

que é um ato desonroso. Alguns médicos se recusam a realizar o procedimento, 

enquanto outros consideram uma marca de coragem e orgulho estarem dispostos a 

continuar realizando abortos sob condições assustadoras e às vezes perigosas. Eles 

estão se comportando honrosamente ou desonrosamente? 
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Um subtipo de pergunta de qualidade são as comparativas: 

Dado que as situações diferem, essas alternativas podem ser classificadas em 

termos de sua bondade e maldade relativas? 

2. É menos ou mais desejável que qualquer alternativa? A maioria dos que 

nasceram nessa discussão acham que o aborto é a alternativa menos desejável dos 

listados. Você consegue pensar em situações em que o aborto pode ser a alternativa 

mais desejável? 

3. É mais ou menos certo ou errado do que qualquer alternativa? Aqueles que 

apoiam o direito ao aborto argumentam que o aborto é preferível a trazer um filho 

indesejado ao mundo. Em outras palavras, eles dizem que o aborto é menos errado 

do que dar à luz uma criança indesejada. Este argumento é válido? Com quem poderia 

ser eficaz? 

4. É mais ou menos honroso ou básico do que alguma alternativa? 

Fonte: Da autora 

Quadro 16 – Grupo associativo de questões sobre Política 

Sobre a Política: (“O que devemos fazer sobre o problema / questão?”). 

O aborto é atualmente um procedimento médico legal. No entanto, há muito 

debate contemporâneo sobre as políticas relacionadas ao aborto (por exemplo: os 

abortos parciais de nascimento permanecem legais? Mulheres com menos de 18 anos 

devem ser forçadas a contar a seus pais sobre um aborto planejado?). Qualquer 

problema, os argumentadores que desejam advogar ou se opor à adoção de uma 

política devem primeiro deliberar sobre a necessidade da política ou procedimento, e 

segundo, devem estudar como ela seria implementada (ou removida). 

A seguir, vejamos algumas questões deliberativas de política: 

1. Deve alguma ação ser tomada? O aborto deve permanecer legal? Deve ser 

feito ilegal? Deve ser feito ilegal em alguns casos apenas? Defensores pro-life 

tentaram estender a definição de “infância ao momento da concepção”. Isso deve ser 

feito? É possível? 
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2. Dada a situação retórica, quais ações são possíveis ou desejáveis? É 

possível proibir o aborto? 

3. Como as ações propostas mudarão o estado atual dos assuntos? Ou a 

situação atual deve permanecer inalterada? Ou o status quo é satisfatório? Desejável? 

Essas mudanças serão desejáveis? Satisfatório? A quem? 

4. Como as mudanças propostas irão melhorar as coisas? Pior? Como? De que 

maneiras? Para quem? A redefinição proposta de "quando a vida começar" forçará a 

reconsideração de Roe v. Wade e outra legislação relacionada à prática do aborto que 

depende da divisão da gravidez em trimestres. Também poderia afetar a prática da 

contracepção, porque poderia ser argumentado que, se a vida começa na concepção, 

qualquer meio de contracepção é o assassinato. Se isso acontecer, o mundo será um 

lugar melhor? Como assim? 

Apresentamos, também, algumas questões forenses de Política, a saber: 

1. Deverá algum estado de coisas ser regulado (ou não) por algum 

procedimento formalizado? A prática do aborto é atualmente legal, embora seja 

regulamentada por uma variedade de leis estaduais e locais. Aqueles que se opõem 

ao aborto, obviamente, gostariam que isso fosse ilegal, de modo que todos os 

procedimentos regulatórios que atendem às operações ilegais (a polícia, os tribunais, 

as prisões) possam ser aplicados aos que participam do aborto. 

2. Quais políticas podem ser implementadas? Que não pode? Dado o clima 

ideológico atual na América, a legalidade do aborto deve ser defendida contra aqueles 

que o baniriam. Portanto, não parece provável que uma proposta que recomenda o 

aborto gratuito para todos seja prontamente aceita. Pelo contrário, as propostas 

destinadas a limitar ou impedir o acesso ao aborto foram bem-sucedidas nos últimos 

anos. 

3. Quais são os méritos das propostas concorrentes? Quais são seus defeitos? 

Aqueles que apoiam o direito ao aborto argumentam que a educação sexual melhor e 

mais amplamente disponível e a ampla distribuição de contraceptivos gratuitos 

reduziriam acentuadamente o número de abortos realizados neste país. Eles estão 

certos? Se suas propostas fossem adotadas, o aborto poderia então ser ilegal? 



145 
 

Fonte: Da autora 

Por fim, o professor solicita os alunos que preencham um quadro final com 

os quatro tipos de argumentos formulados, separados em colunas, conforme a seguir:  

Quadro 17 – Resumo dos quatro tipos de argumentos gerados 

Tipos de argumentos gerados 

1. De fato: 

2. De definição: 

3. De qualidade: 

4. De política: 

Fonte: Da autora 

Feito isso, o professor encerra este momento e instrui que o quadro 17 será 

retomado no momento seguinte.  

b) Segundo momento. Objetivo: Organizar argumentos gerados  

O professor orienta os alunos a organizar os argumentos do quadro 17 em um 

continuum, como no quadro 18.  
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Quadro 18 - Organização dos argumentos gerados sobre “As controvérsias em torno 

da legalização do aborto” 

 

 

<_____________________________|________________________________>   

  Esquerda do continuum  Centro  Direita do continuum 

Argumentos 

__________________ ___________________ ___________________ 

__________________ ___________________ ___________________ 

__________________ ___________________ ___________________ 

 

__________________ ___________________ ___________________ 

 

__________________ ___________________ ___________________ 

                                               (...) 

   

Fonte: Da autora 

A construção do quadro 18 é um dos momentos mais importantes desta 

atividade. É o momento em que, primeiramente, deve-se evitar a doutrinação; não 

abrir espaço para interpretações rivais, compartilhar crenças diferentes e atribuir 

diferentes significados para alguns termos. Deve-se evitar a ideia de que os 

argumentos de um são corretos e de outros incorretos. O foco é criar um contexto em 

que não apenas se defendam verdades e que os erros sejam vencidos, mas em que 

se modifiquem as verdades aceitas e se descubram outras. O debate, de fato, deve 

possibilitar a adoção de um compromisso no relativismo. 

Em um mundo realista, a retórica e o argumento são atividades essenciais, 

precisamente por que é um mundo que reconhece o papel significativo, embora não 

limitado, que a ação humana desempenha na solução dos problemas do mundo e 

parte importante que a linguagem desempenha para permitir ao ser humano atingir 

seus objetivos. Em particular, a linguagem tem capacidade real de favorecer a 

cooperação entre os seres humanos mesmo se falta o poder mágico de provocar o 

movimento nas coisas. 
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Como se trata de um importante e marcante momento de interação, 

convém trabalhar os dois grupos problemáticos que se encontram, na maioria das 

vezes, na sala de aula: os dualistas e os multiculturalistas, conforme constatamos no 

momento de troca de ideias sobe o acontecimento em tela na fase de 

Contextualização. O professor, como moderador, se arrisca a alcançar um 

compromisso no relativismo, ou, pelo menos, a tentar chegar próximo.  

Esse trabalho deve possibilitar a seguinte organização dos argumentos. Na 

extremidade esquerda, estarão os argumentos cuja força argumentativa aparece de 

forma ameaçadora, disfarçado de uma artimanha persuasiva. Já na extremidade 

direita, estarão os argumentos mais purificados.  Melhor dizendo, as mais puras 

práticas persuasivas que nem parecem ser persuasivas. São as práticas reais de 

persuasão. E, no centro do continuum, os argumentos em paridade. Um exemplo 

como o do quadro 19 pode se mostrado. 

Quadro 19 – Resumo dos três pontos do continuum 

Esquerda do continuum: O aborto não deve ser, em hipótese alguma, 

legalizado 

Centro: O aborto poderá ser legalizado em algumas situações (incesto, estupro) 

Direita: O aborto deve ser legalizado em qualquer hipótese. 

Fonte: Da autora 

Levando-se em consideração as ideias inicialmente geradas, ao final, 

convém conferir se, realmente, os argumentos foram alocados nos pontos devidos do 

continuum. Todo esse trabalho deve ser registrado para ser retomado na etapa 

seguinte.  

Convém, antes de passar à etapa seguinte, destacar que as proposições 

dessa análise baseadas nos quadros de 13 a 16 apareçam no discurso 

contemporâneo sobre o aborto, mas, raramente, são feitas de modo sistemático, como 

está proposto nesta atividade.  

Curiosamente, as declarações que alcançariam o estancamento nesta 

argumentação não são muito persuasivas para os adversários: os defensores pro-
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choice geralmente não abordam diretamente a posição pro-life dizendo: "O aborto não 

é um assassinato". Nem os defensores pro-life geralmente dizem, em fóruns públicos, 

que "as mulheres não têm o direito de determinar o que acontece com seus corpos".  

Essa relutância em indicar as implicações de suas proposições pode ser 

outra razão pela qual o argumento não seja consenso entre as partes. Aqueles que 

enquadram a questão do aborto como uma questão de assassinato são obrigados a 

argumentar que o aborto, definido como assassinato, supera o direito de uma mulher 

de determinar quando ou se ela terá filhos. Eles, frequentemente, apoiam suas 

posições ao fazer referência a leis religiosas, morais ou naturais. Aqueles que apoiam 

o aborto legal, por outro lado, devem argumentar ou ignorar a alegação de que o 

aborto não é assassinato, e para fazê-lo recorrem ao discurso político dos direitos 

humanos, ao argumentar que os indivíduos têm o direito de realizar negócios privados 

sem interferência do Estado. Este argumento supõe que a decisão de se fazer um 

aborto é uma questão privada, não pública. 

Outra maneira de articular o fracasso em alcançar um ponto em comum, 

ou seja, o centro do continuum, é dizer que as pessoas que se opõem ao aborto estão 

discutindo sobre pressupostos filosóficos ou teológicos sobre o ponto em que a vida 

começa; as pessoas que defendem os direitos das mulheres estão argumentando por 

motivos políticos sobre os direitos dos indivíduos e a relação desses direitos com o 

bem da comunidade. O ponto a ser tratado aqui, no entanto, é que, enquanto as 

proposições principais neste discurso permanecerem, não se chegará a um ponto em 

comum entre as partes. 

3.3.3. Etapa 3 - Textualização 

a) Primeiro momento: Objetivo: Revisar os argumentos gerados e organizados  

Os alunos iniciam com a retomada das anotações tomadas no quadro 19 

em que estão registrados os argumentos organizados em um continuum. O passo 

seguinte é proceder a uma revisão dos argumentos.  

Começa-se por testar os argumentos por meio do quadro 20. Constitui-se 

aí um momento propício para se introduzir a revisão.   
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Quadro 20 – Revisão de argumentos: primeira parte 

Dados (evidências)                                    Regra (garantias) 

  

 

Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

Espera-se as seguintes ações com esse trabalho: a) análise de argumentos; b) 

compreensão da diferença entre uma afirmação e uma tese; e c) reflexão sobre as 

expectativas e necessidades da audiência. Pode-se passar para um quadro mais 

abrangente, semelhante ao “padrão básico do argumento de Toulmin” formado por 

Dados, Garantia e Tese para incrementar a revisão dos argumentos (Quadro 20).  

Quadro 21 – Revisão de argumentos: segunda parte 

Dados                             Garantias                                   Conclusão 

   

Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

Em seguida, os alunos reveem os argumentos gerados e verificam de modo 

que tenham a certeza de que a tese que está sendo proposta apresenta algo similar 

àquilo que tiveram a intenção de mostrar. Os alunos podem ainda, individualmente, 

fazer uma última revisão e rever o que, de fato, será textualizado. Eles podem pensar 

em responder às seguintes perguntas: a) Eu assumo uma posição definida em relação 

ao conflito?; b) Eu consegui identificar os problemas?; c) Eu consegui explicar a 

extensão desses problemas?; d) Eu reconheci as possíveis soluções alternativas?; e 

e) Eu avaliei as soluções alternativas?.  

Este último quadro é crucial para que a revisão seja exitosa. Pois é por 

meio dele que se encontram os dois elementos que comprovam as garantias que 

foram atribuídas aos dados, ou seja, o reforço e também um outro elemento que 

qualifica a tese, o qualificador.  
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Para finalizar deve ser preenchido um último quadro (Quadro 22), baseado 

no “Padrão complexo do argumento de Toulmin” (Dados, garantias, tese, reforço e 

qualificador): 

Quadro 22 – Revisão de argumentos: terceira parte 

Dados                          Garantias/Reforço           Conclusão/Qualificador 

   

Fonte: Da autora baseado em Toulmin ([1958] 2006). 

b) Segundo momento: Textualizar os argumentos revisados 

O que se espera, nesse momento, é a textualização dos argumentos 

gerados e revisados. Na verdade, é o momento da conclusão do processo já que, 

como já dissemos, a textualização não significa produzir um texto, falado ou escrito, 

vinculado a um gênero. A textualização, nesse sentido, passa a ser o início de um 

trabalho de outra natureza, relacionado à produção de texto. 

Concluída tal atividade, fica a critério do professor o que poderá ser feito 

com os argumentos que foram gerados sobre o caso que foi trabalhado em sala de 

aula. Como já dissemos, não é nossa proposta ter enquanto produto um texto escrito, 

todavia, os argumentos gerados podem, em muito, contribuir para tal.  Outro tipo de 

contribuição seria em relação à produção de cartazes pelos discentes sobre os 

argumentos contra e a favor, para que sejam afixados no mural da sala de aula. Outra 

opção é a organização de uma palestra, por meio da qual os alunos possam 

apresentar o tema estudado e relatar para a comunidade escolar como se deu o 

desenrolar deste trabalho, contextualizando o assunto, apresentando a Lei Roe vs. 

Wade,  falando dos grupos pro-life e pro-choice, e, por fim, fazer uma comparação 

desta lei, com o que acontece hoje no Brasil. Ao final da palestra, poder-se-á promover 

um debate, para que a comunidade escolar ou acadêmica (vai depender do nível em 

que este assunto estará sendo trabalhado) possa se manifestar colaborando e 

pensando sobre o tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“Nem sempre temos de escrever  
a palavra final e permanente.  

Na verdade, nunca o fazemos”. 
Charles Bazerman 

 
 

Este trabalho teve como objetivo apresentar  um modelo de uma proposta 

de uma pedagogia do argumento que privilegia o processo de construção do 

argumento por meio do qual se responde a diferentes acontecimentos no mundo. A 

proposta se opõe à concepção corrente tanto de argumentação, quanto a de 

argumento, quando se aborda o tema argumentação e ensino que principalmente 

focaliza a construção de um texto escrito. Ao contrário, propomos um elaborado 

processo de construção de argumentos que deve ser tratado, na sala de aula, de 

forma autônoma, enquanto uma habilidade de uso da linguagem. Acreditamos que, 

dessa forma, levantamos uma nova questão no campo dos estudos relacionados ao 

grande tema argumentação.  

Apresentamos a concepção base de argumento, apontamos os princípios 

dessa pedagogia do argumento e mostramos quais teorias da argumentação podem 

contribuir para essa pedagogia. Por fim, desenhamos o modelo de aplicação de 

referência que visa subsidiar a atividade de ensino. Esse modelo diz respeito a um 

processo composto por fases estanques e recursivas, composto por três etapas: 

contextualização, planejamento e textualização – entendendo-se, com destaque, que 

a concretização desta última, não é a produção de um texto escrito, mas ao dizer de 

um argumento, elaborado e reelaborado sempre que necessário. 

A ideia do trabalho foi a de permanecer no plano da proposição, e apenas 

apontar o potencial que a proposta tem para subsidiar o desenvolvimento de 

diferentes atividades em sala de aula, independentemente do nível de escolaridade 

do aluno, básica ou universitária, por exemplo. Além disso, apesar de situarmos a 

proposta como uma atividade de uso da linguagem, o desenvolvimento das atividades 

não precisam estar circunscritas aos liames das aulas de Língua Portuguesa, mas 

também a outras disciplinas que tenham como objetivo desenvolver o processo de 
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construção do argumento com o intuito de desenvolver nos discentes, habilidades que 

digam respeito a: a) um meio de se aprender mais facilmente um determinado 

conjunto de competências (argumento e letramento crítico); b) um meio de construir a 

defesa da identidade (argumento e identidade); e c) um meio para desenvolver o 

raciocínio ético (argumento e ética). Estas são as três funções fundamentais, 

particularmente importantes de qualquer argumento. 

Outro ponto importante da proposta é o abrandamento das teorias da 

argumentação, que saem de foco para que sejam potencializados apenas os 

pressupostos relacionados à construção do argumento em cada etapa do modelo de 

aplicação. Para a etapa 1, Contextualização, dialogamos em especial com A grammar 

of Motives (1966) e A Rhetoric of Motives (1969) de Kenneth Burke enquanto forma 

de contribuir com a geração inicial de ideias. Na segunda etapa, Planejamento, a mais 

importante, já que é a fase em que são gerados e organizados os argumentos, 

trazemos a Teoria da Stasis. Essa teoria acomoda a partir de suas quatro perguntas 

(fato, definição, qualidade e política) qualquer situação, qualquer assunto e funciona 

bem tanto para a formulação quanto para a análise dos argumentos que estão sendo 

construídos, e oferece a quem se inicia no processo de construção de argumento uma 

linguagem razoavelmente simples para discutir os tipos de argumentos. Liga-se a 

essa teoria a Nova Retórica de Perelman e Tyteca, e à abordagem de Burke sobre a 

Teoria da Autointerferência. Por fim, a base para a etapa 3, a Textualização, que trata 

da revisão e da textualização de argumentos, é o uso cuidadoso e limitado de Toulmin 

em conjunção com a leitura profunda das reivindicações maiores nos argumentos 

construídos.  

Faz-se necessário que chamemos a atenção para um elemento crucial da 

proposta: “a persuasão pura”. A persuasão pura não é uma meta para os estudantes, 

mas uma tendência dentro do argumento, um contrapeso às tendências opostas para 

um foco exclusivo – e muitas vezes perverso – no público. O conceito de persuasão 

pura lembra um sentido alternativo para o termo argumento, que se remete a “cerne” 

ou a “essência” de uma parte de um longo discurso. Procurar o cerne de qualquer que 

seja o discurso é um hábito comum a todos os leitores críticos. Quanto mais complexo 

é o discurso, por exemplo, mais provável será a identificação de argumentos opostos. 

Desse modo, é mais difícil se encontrar uma tese inequívoca ou uma afirmação 
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principal no final de um parágrafo de um texto escrito – onde muitos dos alunos durante 

uma aula de Língua Portuguesa são ensinados a procurar. 

O que subjaz, de maneira mais geral, a essa proposta de pedagogia do 

argumento é o desenvolvimento do pensamento dos alunos, enquanto cidadãos,  

sobre o mundo, para ajudá-los a aprender a compreender o julgamento (para cultivar 

a arte do debate) de suas próprias ideias, bem como das dos outros, para testá-lo de 

forma suficiente no rebate de ideias opostas e respeitar o resultado dessa 

combinação. Trata-se de uma pedagogia que enfatiza o uso de atividades baseadas 

em acontecimentos do cotidiano. Os problemas são aqueles que as pessoas, e em 

especial os estudantes, reconhecem como comuns à sua própria experiência. 

Qualquer pessoa intrigada com um problema fica frustrada se não houver informações 

suficientes para resolvê-lo. Esse processo inclui oportunidades frequentes para os 

alunos conversarem entre si em grandes grupos. A discussão em grandes grupos 

proporciona a participação e, mesmo quando contenciosa, permanece civil e racional. 

As atividades estimulam a escuta ativa, convidam à oposição, resumem as trocas e 

não buscam uma decisão pré-determinada. No final do processo, os alunos podem 

construir argumentos totalmente desenvolvidos, e explicar a qualquer pessoa como 

eles pensaram sobre um determinado caso e como eles criaram seu argumento. 

Por meio desse tipo de trabalho, os alunos, provavelmente, se importarão 

mais profundamente com os problemas que os afetam, como, por exemplo, a 

segurança da escola, o estacionamento escolar limitado, a merenda escolar  e 

problemas semelhantes que fazem parte dessa comunidade. Dessa forma, aplicam-

se as habilidades de construção de argumento para promover as próprias proposições 

relacionadas aos problemas locais ou problemas com os quais as pessoas venham a 

se importar mais.  

Por fim, considerando a natureza propositiva do trabalho, não afirmamos 

que temos, aqui, de fato, uma conclusão. Defendemos que as questões relativas ao 

ensino de argumentação requerem a formulação de novas perguntas muito mais que 

propostas de aplicação de teorias. Deixamos aqui a nossa contribuição para ser, 

principalmente, pensada. Esperamos, como desdobramento, que  a  proposta  venha 

a  ser experimentada pelos professores, nos diferentes níveis de ensino, e os 

resultados sejam temas de novos  trabalhos. 
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