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RESUMO 

Esta pesquisa, relacionada à argumentação no discurso, apresenta uma análise de 
artigos de opinião produzidos por alunos de séries finais do ensino médio (2ºs e 3ºs 
anos) para a Olimpíada de Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro (doravante 
OLP), que a cada edição (bienal) premia os cinco melhores trabalhos nas categorias: 
poema, memória, crônica e artigo de opinião. O corpus, com base na proposta “O 
lugar onde vivo”, composto de cinco artigos  dos anos de 2008, 2010 e 2012 ( quinze 
ao todo) foi coletado no site da Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro. Para 
analisar o percurso argumentativo realizado pelo aluno nos artigos de opinião 
selecionados, adotamos como base os pressupostos da Teoria da Argumentação no 
Discurso (Nova Retórica) representada por Perelman e Tyteca (2005) associados aos 
preceitos da teoria enunciativo-discursiva de abordagem sócio-histórica de Bakhtin 
(2003,2010), especialmente pelas noções de dialogismo e interação. Assim, o 
propósito deste trabalho consiste em investigar como o aluno argumenta para 
defender suas teses, revelando sentidos ao se posicionar quanto a um tema polêmico 
relacionado ao seu cotidiano, atentando para três diferentes questões: a) as teses 
construídas; b) as técnicas argumentativas mais presentes nestas produções e c) a 
relação orador/auditório. As análises  nos permitem afirmar que os alunos abordam 
as questões, dirigindo-se tanto a auditórios particulares quanto a auditórios universais, 
defendendo teses que revelam, na maioria dos casos, uma imagem de orador 
preocupado com o bem estar social, com a ética e comprometido com as mudanças 
que beneficiem a comunidade. Encontramos, de maneira geral efeitos de sentidos que 
revelam uma escala de valores como solidariedade, altruísmo, cooperação, e até 
mesmo sacrifício em nome de uma causa maior. A grande maioria dos artigos 
estudados têm suas teses constituídas pelos argumentos que fundamentam o real, 
especificamente pelas ligações de sucessão, sejam elas causa/consequência, causa 
e efeito e argumento pragmático. Como o próprio gênero artigo de opinião exige uma 
orientação argumentativa que parte da análise de um fato controverso, apontando-lhe 
uma relação sucessiva de elementos, constatamos que os oradores utilizaram 
argumentos que se fundamentam em relações de causa/efeito/consequência e, a 
partir da ligação estabelecida entre os fatos,  procura compreender essas relações, e 
ao mesmo tempo explicar para seu auditório as bases da polêmica que envolve   
problemáticas relacionadas a sua vivência  na comunidade. Esperamos que esta 
pesquisa signifique uma contribuição para os estudos desenvolvidos não somente 
pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, da UERN (PPgL/UERN, mas também 
para o   Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), de modo 
especifico à linha de pesquisa “Estudos dos processos argumentativos”, e ainda pela 
reflexão acerca de uma ação exitosa no ensino da leitura e da produção textual como 
é a OLP, especialmente pela proposta  com foco na argumentação.  
 

Palavras-chave: Argumentação. Dialogismo.  OLP. Artigo de opinião 
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ABSTRACT  

 
 

This research associated to the argument in the speech, presents an analysis of 
opinion articles produced by students completing high school (2 s and 3 s grades) for 
the Portuguese Language Olympics - Writing the Future (from now on PLO), that each 
edition (biennial) awards the five best in the categories: poem, memory, chronic and 
opinion article. The corpus, based on the proposal "The place where I live", composed 
of five articles from 2008, 2010 and 2012 (fifteen articles) was collected from the Virtual 
Community - Writing the Future website. To analyze the argumentative course made 
by the student in the selected opinion articles, we have based on the premises of 
Argumentation Speech Theory (New Rhetoric) represented by Perelman and Tyteca 
(2005) associated with the precepts of enunciation-discourse theory of socio-historical 
approach Bakhtin (2003,2010), especially the notions of dialogism and interaction. 
Thereby, the purpose of this study is to investigate how the student argues to defend 
their theses, revealing meanings when it positions itself as a controversial theme 
related to their daily lives, noting three different issues: a) built theses; b) the most 
present argumentative techniques in these productions and c) the speaker relation / 
audience. The analyzes allow us to claim that the students use the issues, addressing 
to as private auditoriums as the universal auditoriums, defending theses which reveal, 
in most cases, as a worried speaker who cares with social welfare, with ethics and 
committed with the changes that benefit the community. We found, in general effects 
of meanings that reveal a range of values such as solidarity, altruism, cooperation, and 
even sacrifice for a greater cause. Most of the articles studied have their theses 
established by the arguments that give importance the real, specifically the succession 
of links, cause / consequence, cause and effect and pragmatic argument. The opinion 
article requires an argumentative orientation that part from analysis of a fact, 
controversial, pointing out a successive list of elements, we found that the speakers 
used arguments based on relations of cause / effect / consequence, through the 
connection established between the facts, seeks to understand these relationships, 
and at the same time to explain to the audience the polemical bases involving issues 
related to their experience in the community. We hope that this research means a 
contribution to the studies developed not only by the Graduate Program in Literature, 
at UERN (LGPP / UERN, but also to the Research Group in Production and Text 
Teaching (TEPG), specifically to the line "Studies of argumentative processes", and 
also for the reflection about a successful action in the teaching of reading and textual 
production as the PLO, especially for the proposal focused on the argumentation. 
 

Keywords: Argumentation, Dialogism, OPL. Opinion article. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUÇÃO 

 

 

O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no espelho, em 
meus olhos olham olhos alheios; quando me olho no espelho 
não vejo o mundo com meus próprios olhos desde o meu 
interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo - estou 
possuído pelo outro. (BAKHTIN, 2010, p.247). 
 

 

As relações humanas tornam-se possíveis por meio do diálogo, o que implica 

a presença de sujeitos constituídos como parceiros, em situação de interação social, 

as quais se efetivam nos discursos. Nesse contexto, a ação de argumentar apresenta-

se como fator essencial para o estabelecimento e para a manutenção de todo e 

qualquer tipo de relação social. Por isso, nosso trabalho investiga discursos oriundos 

da sala de aula produzidos para atender a determinados fins, que extrapolam os 

limites da sala de aula ou mesmo da escola. No caso especifico deste trabalho, o 

artigo de opinião, por meio do qual o produtor defende seu ponto de vista, elaborado 

para participar de um concurso de textos de abrangência nacional. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA   

  

 

Esta pesquisa se relaciona diretamente à argumentação no discurso, 

apresentando como objeto os artigos de opinião vencedores das Olimpíadas de 

Língua Portuguesa (OLP), produzidos nas edições de 2008, 2010 e 2012, com foco 

nos processos argumentativos utilizados pelo orador na construção das teses em 

diálogo com o auditório. Assim, investigamos as teses e os argumentos com base na 

Nova Retórica ou Teoria da Argumentação (PERELMAN E TYTECA, 2005) e a relação 

do orador com o auditório considerando a recorrência a outros discursos, em 

consonância com a proposta de interação social que orienta esse trabalho, visto o 
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caráter dialógico da linguagem (BAKHTIN, 2010) e aos valores hierarquizados, 

subjacentes às produções.  

A prática de produção de texto nas escolas públicas do Brasil apresenta-se 

como fator de preocupação por partes de professores, linguistas e pesquisadores, por 

não termos uma tradição que tenha contribuído essencialmente para que o aluno seja 

proficiente produtor de textos. No Ensino Médio comprovamos, por meio dos 

resultados divulgados, que grande parte dos alunos chega a esse nível com a 

competência para escrever própria do Ensino Fundamental. Neste nível o problema 

da escrita ganha maior visibilidade principalmente quando institutos como o INEP 

(Instituto Nacional de Educação e Pesquisa) avaliam os resultados dos principais 

sistemas nacionais de avaliação escolar como ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), principal exame de acesso à universidade.  

 Dentre as causas apontadas, podemos afirmar, com base nos resultados 

dessas pesquisas, que parte do problema está relacionada à dificuldade do aluno na 

elaboração de argumentos capazes de validar suas teses, especialmente porque a 

esse aluno cabe a escrita de gêneros que exigem maior domínio de escrita, 

capacidade de elaboração de raciocínios e diálogo com outros textos que possam 

servir de apoio ao que dizem, como são os textos com tipologia 

dissertativo/argumentativa.  

Como política de apoio ao ensino de Língua Portuguesa, a OLP surgiu em 

2008, consolidando-se como uma proposta de intervenção, constituída por ações de 

formação de professores e oficinas de produção textual para alunos de séries finais 

do Ensino Médio, cujas produções se submetem a um processo seletivo com 

consequente premiação. Muito mais do que um “concurso de redação”, trata-se de 

uma proposta de ensino que tem respaldo em teorias linguísticas  e na concepção de 

língua como interação social (BAKHTIN, 2010). 

Nossa pesquisa consiste, então, em analisar nos artigos vencedores os 

processos argumentativos, mobilizados para a construção do discurso, partindo do 

princípio de que a linguagem é constitutivamente dialógica. Assim, além de investigar 

como o aluno-orador elabora sua tese, buscamos também averiguar os argumentos  

que utiliza para  fundamentá-la, e como se dá a relação/interação entre orador e 

auditório, partindo da noção de dialogismo proposta por Bakhtin  e  (BAKHTIN, 2010). 

Para isso constituímos como corpus quinze artigos premiados da OLP, dos anos 2008, 
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2010 e 2012, sendo cinco de cada ano, os quais discutem questões ambientais e 

sociais, amparadas na temática O lugar onde vivo, proposta geral da OLP. 

Assim, por ser a OLP uma ação de resultados reconhecidos     nacionalmente, 

caracterizada como uma proposta de intervenção nos diversos níveis de ensino na 

escola pública, a escolha dos artigos se justifica pela necessidade de analisar 

cientificamente produções consideradas exemplares e por isso, vencedoras, em três 

concursos consecutivos. Considerando ainda que OLP busca promover a melhoria no 

desenvolvimento da escrita, com base em uma proposta metodológica de sequências 

didáticas e de gêneros, essa pesquisa justifica-se também por analisar o artigo de 

opinião, gênero de caráter essencialmente argumentativo, em que o aluno é 

estimulado a opinar, a assumir uma postura sobre uma questão polêmica.   

Dessa forma, a importância dessa pesquisa está em conhecermos quais e 

como se dão os processos argumentativos presentes na construção dos artigos 

premiados pela OLP, haja vista que a OLP traz uma proposta para a produção do 

artigo de opinião fundamentada em três eixos básicos: a) a noção de gêneros, 

orientada pela perspectiva discursiva de Bakhtin, b) a proposta de sequência didática 

de Schneuwly e Dolz, c) a Teoria de Vygotsky, em relação à aprendizagem. 

Embora a teoria da argumentação que reja nossa pesquisa seja a Nova 

Retórica, com o Tratado da Argumentação (Perelman e Tyteca, 2005), é importante 

destacarmos essa recente inserção dos estudos teóricos argumentativos no ensino 

de Língua Portuguesa no Brasil, o que, sem dúvida, também justifica a pertinência e 

escolha do nosso objeto de estudo. E, se considerarmos a necessidade de 

investigação de discursos sobre as diferentes regiões do Brasil, discursos produzidos 

em instâncias de enunciação da sala de aula, mas que extrapolam os limites dela, os 

quais dialogam com interlocutores diversos e com outros discursos que servem para 

afirmar as teses apresentadas, compreenderemos a necessidade desse tipo de 

investigação. 

Entendemos também que essa pesquisa apresenta-se como uma contribuição 

para os estudos desenvolvidos não somente pelo Programa de Pós Graduação em 

Letras, da UERN (PPgL/UERN), mas também para o Grupo de Pesquisa em Produção 

e Ensino de Texto (GPET), cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e certificado pela UERN, especificamente à linha de 

pesquisa “Estudos dos processos argumentativos”.  
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Pretendemos com essa pesquisa, além de conhecer melhor a iniciativa da 

Olimpíada de Língua Portuguesa enquanto ação interventiva na melhoria do ensino 

da leitura e da escrita, colaborar com os estudos da argumentação no discurso, 

chamando a atenção para a importância da temática, uma vez que a compreensão 

dos argumentos  implica no discurso do aluno e na forma como ele os mobiliza. E que 

essa compreensão possa nos auxiliar a entender melhor o processo de produção 

textual, a fim de buscar realizá-lo como docentes de forma cada vez mais satisfatória. 

Por nossa formação em Língua Portuguesa, acreditamos que esta pesquisa 

significa também uma reflexão para o ensino da disciplina por promover uma reflexão 

acerca de uma prática que visa ao aprimoramento da competência comunicativa para 

a produção textual, não do texto desvinculado da realidade, mas de um texto que 

estimula o ato de argumentar, essencial às relações humanas em quaisquer 

circunstâncias. 

Com referência ainda ao trabalho com gêneros textuais, como resultados de 

práticas comunicativas que partem de situações do cotidiano para a sala de aula, 

constituindo-se como objeto de ensino e aprendizagem, buscamos elucidar o 

processo de sua elaboração, com base no tratamento didático elaborado pela equipe 

da OLP, cujo trabalho está em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (2000).  E como salientam Marcuschi (2008) 

e Dolz &   Schneuwly (2004) o trabalho com os gêneros do discurso permitem 

desenvolver a competência discursiva que capacita o aluno a se  expressar 

linguisticamente nas mais diversas situações em que estiver inserido, quer sejam 

situação formais ou informais.  Constituem-se como objeto de ensino que possibilitam 

associar as atividades de leitura, análise dos mecanismos da língua e a produção 

textual. 

 

 

1.2 QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

  Considerando o propósito investigativo de nosso estudo, intentamos 

responder às questões centrais: Como se dão os processos argumentativos utilizados 

pelo orador na construção das teses dos artigos de opinião premiados nas Olimpíadas 
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de Língua Portuguesa? E como desdobramento desta questão principal: Como ocorre 

o processo de interação entre o orador e seu(s) possíveis auditórios? 

Desse modo, constitui-se como objetivo geral da nossa pesquisa analisar 

artigos de opinião vencedores da Olimpíada de Língua Portuguesa, dos anos 2008, 

2010 e 2012, focalizando os processos argumentativos utilizados pelo orador na 

construção das teses, em diálogo com o(s) auditório(s).  E em acordo com este, os 

seguintes objetivos específicos: (a) Identificar como o orador defende suas teses, 

considerando o acordo inicial, a técnica argumentativa central, o(s) argumento(s) 

dessa técnica e os efeitos de sentido para a tese; (b) Descrever as técnicas 

argumentativas e os argumentos de apoio às teses, interpretando a atuação desses 

elementos no processo argumentativo; c) Analisar a relação dialógica orador/auditório 

com base em discursos anteriores, nos valores hierarquizados e nos interlocutores 

pressupostos e d) Contribuir para a reflexão sobre o ensino de argumentação com 

base na orientação teórica de argumentação proposta pela OLP e os resultados da 

pesquisa. 

 

 

1.3 ORIENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Determinada a importância do corpus estudado sob a perspectiva  da Nova 

Retórica, buscamos apresentar uma concepção de língua como interação social, com 

aproximações com a obra de Perelman e Tyteca (2005), procurando estabelecer 

relações com os  de Bakhtin (2003; 2010), adotando sua orientação dialógica 

essencial para a efetivação do discurso, buscando  pontos de contato entre as teorias. 

Em se tratando de argumentação, adotamos além dos autores citados, Reboul (2004) 

Meyer (2007) Abreu (2006) e Souza (2003, 2008, 2010), entre outros e, por fim, a 

noção de efeitos de sentidos é contribuição de Possenti (2009). 

Buscando desvelar o alcance da pesquisa nessa área de estudo, quanto ao 

objeto de pesquisa sob a perspectiva teórica da Nova Retórica, encontramos  na tese 

de doutorado de  Souza (2008) um estudo do processo de (des) construção de 

sentidos sobre o Nordeste em discursos veiculados pela mídia jornalística em que o 

autor descreve e interpreta  teses em gêneros textuais  jornalísticos, considerando o 

processo argumentativo utilizado a fim de  esclarecer os desencontros de sentidos ao 
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tratar dos problemas do Nordeste;  na tese de Barros (2008)  uma análise da produção 

textual de alunos do Ensino Fundamental I em artigos de opinião  semifinalistas do 

Prêmio Escrevendo o Futuro – 2004, que analisa as estratégias argumentativas 

empregadas, assim como as diferentes vozes que nela se manifestam. A autora  

estuda ainda a sequência didática, processo que orienta a produção dos artigos da 

OLP no Caderno Pontos de Vista; em Silva  (2012), também uma análise  de  textos 

escritos por crianças de 2º ano do Ensino Fundamental , em que analisa  os 

argumentos  construídos. Ainda que, segundo o autor, não tenha sido realizado um 

trabalho   sistemático para a produção, a análise se estende à busca de efeitos de 

sentidos  produzidos nos textos, relacionados às temáticas propostas. Por fim, Neves 

(2010) investiga a escolarização do gênero artigo de opinião contida no Caderno 

Pontos de Vista (caderno do professor), material de orientação didático-metodológica 

da Olimpíada de Língua Portuguesa. 

Entendemos a importância da consulta a outras fontes, uma vez que, ainda que 

partam de uma mesma orientação teórica ou metodológica, por trilharem caminhos 

diversos, contribuem direta ou indiretamente para o nosso próprio estudo, pois os 

caminhos percorridos e os achados podem ser por nós utilizados como elementos 

norteadores para auxiliar-nos a traçar nosso próprio caminho.  

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA DISSERTAÇÃO 

 

Com o propósito de orientar o leitor quanto à estrutura desta dissertação, 

organizamo-la em cinco capítulos, a saber: Na Introdução, Capítulo I, apresentamos 

o foco da pesquisa, seguindo-se a delimitação do objeto de estudo, a justificativa e a 

pertinência para o ensino de Língua Portuguesa e para os estudos de argumentação. 

Apontamos também as questões norteadoras e os objetivos, bem como a orientação 

teórica e o estado da arte. 

No capítulo II, Procedimentos metodológicos do estudo, apresentamos os 

principais aspectos como caracterização e universo da pesquisa, os métodos e 

procedimentos de análise, assim como o objeto de estudo e critérios de constituição 

do corpus. Fazemos uma breve descrição da ação da OLP, situando o corpus, 
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composto por artigos de opinião premiados pela Olimpíada de Língua Portuguesa 

(OLP), finalizando com o conceito da argumentação que orienta a olimpíada.    

O capítulo III, Argumentação e dialogismo: bases teóricas, aborda os 

pressupostos que garantem a fundamentação deste trabalho. Aqui nos detemos 

naqueles aspectos que julgamos mais pertinentes à análise a que nos propomos. 

Assim, apresentamos a origem da Retórica bem como elementos da Nova Retórica, 

enfatizando as técnicas argumentativas, associando este estudo às discussões de 

cunho interacionista, enfocando conceitos como dialogia e interação, elementos 

envolvidos nos efeitos de sentidos também em estudos nos textos. 

No capítulo IV, Análise de processos argumentativos em artigos de opinião da 

OLP, subdividimos a análise em quatros tópicos: No primeiro, identificamos os 

acordos prévios, as teses defendidas e os efeitos de sentidos sobre “o lugar onde 

vivo”; no segundo, identificamos e analisamos o emprego das técnicas argumentativas 

e os tipos de argumentos utilizados como ancoragem às teses centrais. Em seguida, 

abordamos a relação entre dialogismo e argumentação, considerando a interação 

entre orador e auditório nos artigos de opinião e, finalmente, como um último tópico, 

a correlação entre as orientações da OLP e a proposta da pesquisa. 

No capítulo V, intitulado de Conclusão, procedemos a uma retomada dos 

elementos que orientaram nossa pesquisa, buscando responder às questões que a 

nortearam bem como as possíveis contribuições para a área da argumentação. Em 

acordo com o orientador deste trabalho, esta parte (assim como a introdução) 

encontra-se topicalizada  por constituir-se como capítulo. 
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CAPÍTULO II: 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO  

 

Não há só um método para estudar as coisas.                                                                                                                  
(Aristóteles) 

 

 

Ao nos propormos estudar os processos argumentativos empregados pelo 

aluno na produção de um artigo de opinião, cumpre alertar para uma questão que 

julgamos necessária a fim de imprimir maior clareza ao nosso propósito: O que é 

pesquisa? De uma forma bem direta, é possível afirmar que pesquisa é a busca de 

resposta para um problema ou para uma indagação. Valendo-nos do conceito de Gil 

(2008, p.26), a pesquisa é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico. O objetivo fundamental desta é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA   PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico utilizado para a 

realização da pesquisa, abordando desde a motivação inicial que nos impeliu a optar 

pelo objeto de estudo, bem como a relação deste com nossa postura de analista. Este 

trabalho insere-se no campo das Ciências Humanas, voltado à análise de discursos, 

com base nos conceitos de interação social e dialogismo de Bakhtin (2003,2010) e, 

de modo mais específico, aos pressupostos da Teoria da Argumentação no Discurso 

(TAD) ou Nova Retórica, representado por Perelman e Tyteca (2005). Tratando de 

argumentação, adotamos além dos autores citados, Reboul (2004) Meyer (2007) 

Abreu (2006) e Souza (2003, 2008, 2010), entre outros. Quanto à abordagem do 

estudo da produção de gêneros, destacamos subsídios também em Bakhtin (2010), 

Marcuschi (2011), Braith (2005,2006), Possenti (2009) entre outros.  

Esta pesquisa relaciona-se diretamente à argumentação no discurso, 

apresentando como objeto de pesquisa os artigos de opinião vencedores das 

Olimpíadas de Língua Portuguesa (OLP), produzidos nas edições de 2008, 2010 e 
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2012, com foco nos processos argumentativos utilizados pelo orador na construção 

das teses, em diálogo com o auditório. Assim, investigamos as teses, os argumentos, 

com base na Nova Retórica ou Teoria da Argumentação (PERELMAN E TYTECA, 

2005) assim como a relação do orador com o auditório considerando a recorrência a 

outros discursos, atendendo assim, a proposta de interação social que orienta esse 

trabalho, visto o caráter dialógico da linguagem (BAKHTIN, 2010) e aos valores 

hierarquizados.  

O artigo de opinião caracteriza-se por apresentar um tema geralmente polêmico 

sobre o qual se apresentam razões, provas, evidências e, para o qual o produtor deve 

empregar um raciocínio lógico e coerente com vistas a convencer ou persuadir o leitor. 

No contexto da OLP, a análise dos processos utilizados revela, ainda, o grau de 

envolvimento do orador com a temática escolhida, visto que produziram sobre uma 

determinada realidade (“O lugar onde vivo”). 

O corpus é constituído por 15 textos vencedores na categoria artigo de opinião, 

escritos por estudantes de 2º e 3º anos do Ensino Médio dos anos de 2008, 2010 e 

2012, visto que o certame ocorre em caráter bienal. As produções são realizadas em 

situação escolar, por meio de oficinas de produção textual com sequências didáticas, 

propostas pela olímpiada. As orientações contemplam uma noção de argumentação 

(descrita no capítulo metodológico desse trabalho), sobre a qual tecemos algumas 

considerações no último tópico do capítulo de análise desta pesquisa, travando um 

diálogo com os resultados obtidos, os quais têm por base a abordagem da Nova 

Retórica (PERELMAN E TYTECA, 2005). 

Considerando a OLP enquanto ação capaz de contribuir para o ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio, nosso objetivo com esta pesquisa é buscar nos 

apropriar dos aspectos constituintes desta ação exitosa, contribuir com os estudos da 

argumentação no discurso, destacando sua relevância na compreensão dos 

elementos implicados no discurso do aluno, a fim de que essa compreensão nos 

possibilite uma reflexão acerca de práticas argumentativas reveladas em sua 

expressão escrita. Desse modo, o capítulo intenta apontar o percurso trilhado para a 

consecução de nosso propósito, envolvendo a análise e a coleta de dados para 

atender ao objetivo principal deste trabalho que consiste em investigar como o aluno 

argumenta para defender suas teses e os sentidos revelados sobre “o lugar em que 

vive”. 
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2.1.1 Métodos e procedimentos de análise  

 

 

Esta seção objetiva apontar o percurso para a consecução de nosso propósito, 

da coleta à análise de dados, bem como a metodologia empregada para tal.  De 

acordo com Gil (2008, p. 8) para que um conhecimento possa ser considerado 

científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que 

possibilitam a sua verificação ou, em outras palavras, determinar o método que 

possibilitou tal conhecimento e permitiu que o trabalho fosse se delineando e se 

concretizando.   

 Compreendendo a noção de que método é um conjunto de procedimentos ou 

um caminho para se alcançar determinado fim, podemos dizer que método, para a 

pesquisa, é o caminho a ser percorrido na busca do conhecimento, finalidade principal 

da ciência. Logo, os procedimentos e as técnicas aplicados na busca do conhecimento 

devem objetivar a comprovação de sua validade e sua utilização nas diversas áreas 

da vida do homem em sociedade.  

Tratamos  de uma pesquisa qualitativa que, segundo Minayo (2008, p. 57 ), 

ocupa-se   do universo dos significados, dos valores,  das atitudes e  das crenças do 

ser humano ao se posicionar, a agir e reagir em seu exercício de vida em sociedade. 

É um tipo de análise que  considera questões que não podem e não devem ser 

mensuráveis e por serem de natureza complexa, não podem ser reduzidos. 

Dado o caráter interpretativo do objetivo principal deste trabalho, optamos pela 

realização de um estudo analítico, adotando como objeto a produção escrita de textos 

vencedores da Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada em caráter bienal, na 

categoria artigo de opinião, de três concursos consecutivos, a saber: 2008, 2010 e 

2012. 

A leitura dos diversos gêneros textuais da OLP nos impeliu a optar pelo artigo 

de opinião, por sua orientação argumentativa, condizente com o intento de nosso 

estudo e, conscientes de nossa opção pela teoria da Nova Retórica, associada aos 

pressupostos do interacionismo bakhtiniano foi realizado o levantamento bibliográfico 

de materiais tais como livros, teses, dissertações e artigos a fim de fundamentar a 

pesquisa.  
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Com base nessas leituras e em concordância com o projeto de pesquisa 

traçamos o seguinte percurso: a) estudo do material com as orientações 

metodológicas da OLP, especificamente o caderno Pontos de Vista; b) leitura de 

teses, dissertações e artigos sobre gêneros e argumentação e gêneros textuais, de 

modo específico o artigo de opinião; c) definição das categorias a serem analisadas 

e, finalmente,  d) Produção do texto. 

 Para a coleta dos dados da pesquisa, utilizamo-nos tanto da versão impressa, 

disponível na escola em que atuamos quanto da versão digital, acessada no site da 

Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro: www.escrevendoofuturo.org.br. 

A opção por analisar textos premiados justifica-se pelo fato de entendermos 

que, já tendo sido selecionados nas fases escolar, municipal, estadual e nacional, 

pudessem apresentar um nível de argumentação que nos permitisse associar à teoria 

estudada sem enveredar por um caminho que conduzisse ao estudo dos problemas 

textuais, o que nos levaria a fugir do nosso propósito maior. 

Após examinarmos as produções e concluirmos  a leitura do referencial teórico, 

visando sistematizar os dados obtidos e facilitar as constantes retomadas durante a 

análise, elaboramos alguns  quadros  demonstrativos. No primeiro (Quadro 01), foram 

resumidos os principais elementos de nosso estudo: a tipologia argumentativa com 

base na  Nova Retórica e um  segundo (Quadro 02) com  o título dos artigos, o nome 

dos autores, o código e o ano da produção.  

O passo seguinte foi conhecer  de modo mais aprofundado o Caderno Pontos 

de Vista, a fim de nos apropriar de sua orientação teórica-metodológica assim como   

deslindar os  passos previstos na organização das oficinas das sequências didáticas 

que culminaram com a produção dos textos. Dessa forma, apresentamos em um 

quadro (Quadro 03) os objetivos e as etapas previstas de cada uma das 15 oficinas 

propostas.   

No quadro 04 foram elencadas as teses centrais de cada artigo que constitui o 

corpus em estudo. Após a identificação dessas teses, buscamos os argumentos de 

apoio e, verificando a ocorrência destes, sintetizamos no quadro 05 sua 

predominância.  

Para explicitar a forma como os oradores se reconhecem perante seu auditório, 

expusemos no quadro 06 “Imagens reveladas pelos oradores e auditórios 

pressuposto”, e para referendar a relação dialógica entre orador e auditório, criamos 
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o quadro 07. E no último (quadro 08) fizemos um apanhado dos valores defendidos 

pelos oradores. 

 

 

2.1.2 Objetos de estudo e critérios de constituição do corpus  

 

O desejo de investigar os elementos do processo argumentativo envolvidos na 

produção textual no Ensino Médio, motivou-nos a eleger como objeto de estudo o 

artigo de opinião, com foco nos argumentos que o aluno utiliza para defender seu 

ponto de vista sobre um tema polêmico. Entendemos que, visto adotarmos como 

procedimento metodológico a análise de publicação como fonte primária, a pesquisa 

pode ser considerada documental e de corpus. Destarte, com base nos pressupostos 

teóricos norteadores, elencamos como categorias de análise: as teses e os efeitos de 

sentido, as técnicas argumentativas e o auditório, aplicando-as ao corpus a fim de 

analisar  o processo utilizado pelo aluno na tarefa de persuadir e convencer o 

auditório, levando-o à adesão de sua tese.  O procedimento de estudo que adotamos 

segundo Gil (2009 p.9) caracteriza o método dedutivo que considera o geral para 

descer ao particular, nesse caso, do conhecimento das categorias cujo suporte é a 

Teoria da Argumentação no Discurso para o discurso do aluno, a fim de analisarmos 

o conteúdo das premissas utilizadas na argumentação.  

Sabemos que é “aprendendo” a argumentar de forma clara que o aluno se torna 

apto a produzir com maior eficiência textos diversos, especialmente de gêneros de 

caráter argumentativo. A proposta da  OLP contempla, dentre outros gêneros, o artigo 

de opinião, que busca atender à necessidade de produção textual tão necessária ao 

aluno do Ensino Médio, em fase de preparação para o ingresso no Ensino Superior. 

Cabe esclarecer que a opção pelos artigos de opinião de edições diferentes 

(2008, 2010, 2012) foi motivada pelo fato de os artigos selecionados no corpus terem 

sido considerados vencedores. Dessa forma adotamos os cinco premiados nas três 

edições da olimpíada realizadas até o momento do início desta pesquisa.  Os artigos 

foram produzidos atendendo a uma mesma proposta: dissertar sobre “o lugar onde 

vivo” o que possibilita ao aluno expressar-se sobre diferentes temáticas. Para didatizar 

a análise, os artigos foram agrupados por aproximação temática em sociais e 

ambientais e em seguida codificados com a letra maiúscula A (referência ao artigo de 
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opinião), seguido de uma numeração aleatória de 1 a 5, visto não haver ordem de 

classificação entre os cinco vencedores. Por fim, segue-se o ano da premiação, como 

podemos ver na tabela do tópico seguinte, elaborada para orientar o leitor da 

dissertação. 

 Assim, como critério para escolha, levamos em consideração a 

representatividade qualitativa do corpus, que julgamos compatível com a análise 

pretendida, partindo do fato de esses artigos terem alcançado bom desempenho 

quanto aos elementos exigidos pela proposta, que os classificou como os melhores 

no país. Por essa razão, entendemos que sejam propícios ao estudo dos processos 

argumentativos utilizados, cuja eficácia no emprego culminou em um texto vitorioso. 

Vejamos os artigos que constituem o corpus estudado. 

 

 

2.2 O CORPUS: ARTIGOS DE OPINIÃO PREMIADOS PELA OLP  

 

Os textos analisados foram coletados no site da OLP que, a cada edição, 

premia os cinco melhores textos nas categorias: poema, memória, crônica e artigo de 

opinião. O corpus constitui-se dos cinco artigos de opinião vencedores em 2008, 2010 

e 2012, totalizando quinze textos.  
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Quadro 01- Textos de alunos vencedores das edições da OLP 

ANO TÍTULO ALUNO ESTADO 

 

 

 

2008 

A1/2008- Sustento de alguns, 
ruína de outros  

Merlin Miriane 
 

Major Vieira- SC 

A2/2008- Cavaleiros da cana 
versus mecanização  

Mariane Cheli de Oliveira Tamboara – PR 

A3/2008- BR-364: 
desenvolvimento ou preservação?  

Abraão da Silva Lima Cruzeiro do Sul-AC 

A4/2008- Praça de trabalhadores   Francisco Eugênio de V. Filho Fortaleza-CE 

A5/2008- Em defesa da vida   
 

Carolina Aparecida da Silva 
Alves 

Alpinópolis- MG 

 

 

 

 

2010 

A1/2010- Lobos disfarçados de 
cordeiros 

Marcia Santiago. dos Santos Arapiraca-AL 

A2/2010- O problema que ofusca o 
brilho 

Thairiny Cristiane Ribeiro Limeira – SP 

A3/2010- A violência adentrou os 
muros de nossas escolas. E 
agora? 

Mateus Albuquerque de 
Souza 

Cruzeiro do Sul-AC 

A4/2010- Caldas Novas que os 
turistas não veem 

Bianca Souza Soares Caldas Novas-GO 

A5/2010- Desenvolvimento Rossana Dias Costa Pedra Lavrada-PB 

 

 

 

2012 

A1/2012- Revolução verde?   
 

Carloci d ‘Avila Menezes Santa Margarida 
do Sul (RS) 

A2/2012- O Haiti é aqui                                   Paulo Renan de Souza 
Figueiredo 

Rio Branco (AC) 

A3/2012- Natal: noiva do sol, 
amante da prostituição          

Taiana Cardoso Novais 
 

Natal (RN)  
 

A4/2012- A favor da memória   Sandra Regina de Oliveira 
Lúcio 

Pombal (PB) 
 

A5/2010- Os piratas do rio 
Amazonas                

Ana Lina Souza de Oliveira Macapá/AP 

                                             Fonte: Soares (2015) 

 

Neste quadro (2), além do ano em que foram produzidos, identificamos também 

os autores e os lugares onde residem, dado que consoante a proposta os estudantes 

devem discorrer sobre esses espaços sociais, bastante diversificados, visto serem 

escritos por alunos de todas as regiões do país.  

 

  

 2.2.1 O universo de estudo: da proposta de sequência didática aos artigos 

premiados da OLP     

 

Visando melhorar os índices da competência de leitura e escrita na educação 

básica, no Ensino Médio da escola pública, a Olimpíada de Língua Portuguesa - 

Escrevendo o Futuro configura-se como uma iniciativa do Governo Federal, resultante 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=248:artigo-de-opiniao-sustento-de-alguns-ruina-de-outros&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=248:artigo-de-opiniao-sustento-de-alguns-ruina-de-outros&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=249:artigo-de-opiniao-cavaleiros-da-cana-versus-mecanizacao&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=249:artigo-de-opiniao-cavaleiros-da-cana-versus-mecanizacao&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=251:artigo-de-opiniao-br-364-desenvolvimento-ou-preservacao&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=251:artigo-de-opiniao-br-364-desenvolvimento-ou-preservacao&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244:artigo-de-opiniao-praca-de-trabalhadores&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=250:artigo-de-opiniao-em-defesa-da-vida&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-lobos-disfarcados-de-cordeiros.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-lobos-disfarcados-de-cordeiros.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-o-problema-que-ofusca-o-brilho.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-o-problema-que-ofusca-o-brilho.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-a-violencia-adentrou-os-muros-de-nossas-escolas-e-agora.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-a-violencia-adentrou-os-muros-de-nossas-escolas-e-agora.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-a-violencia-adentrou-os-muros-de-nossas-escolas-e-agora.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-caldas-novas-que-os-turistas-nao-veem.jhtm
http://educacao.uol.com.br/portugues/vencedores-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa-2010-caldas-novas-que-os-turistas-nao-veem.jhtm
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de uma parceria entre o Ministério da Educação, a Fundação Itaú Social e o Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). O 

CENPEC desde 1987 desenvolve ações direcionadas à produção de projetos e 

pesquisa educacionais, objetivando melhorias na educaçao brasileira.   

O programa Escrevendo o Futuro é produto do esforço empreendido pela 

parceria entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil com o intuito de 

proporcionar educação de qualidade para o aluno da escola pública, na busca de 

novas metodologias para fortalecer o processo de aprendizagem de crianças e 

adolescentes. 

Em 2002, o Programa Escrevendo o Futuro foi lançado pela Fundação Itaú 

Social, com o objetivo de contribuir para a melhoria da escrita do aluno do Ensino 

Fundamental. Em 2007 dada a aceitação e a adesão das escolas ao programa, o MEC 

estabeleceu com a fundação uma parceria, criando a OLP, instituindo-a como política 

pública para a educação.  A Olimpíada objetiva ainda a promoção e o incentivo ao uso 

de novas metodologias pelos professores e gestores de educação. 

  A primeira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa foi realizada nos anos 

de 2008 e 2009 e já ocorreu a 4ª edição, com um número crescente de adesão, 

segundo o CENPEC. Nos anos com finais pares, a olimpíada ocorre em duas etapas: 

a primeira destina-se à formação de professores e a segunda à realização do 

concurso. As ações de formação e oficinas são realizadas nesses anos com 

professores e alunos; logo após ocorre o concurso seguido da premiação. Nos com 

finais ímpares, realizam-se atividades complementares de formação presencial e à 

distância, análise e publicação dos textos semifinalistas e dos relatos das práticas dos 

professores, além das constantes publicações em um espaço virtual (site) criado nos 

últimos anos, aproximando os envolvidos diretamente na olímpiada como professores, 

alunos, gestores e pesquisadores com acesso livre ao conteúdo disponibilizado, 

mantido em constante atualização. 

A definição do gênero a ser trabalhado na olimpíada é determinada pela 

escolaridade do aluno, ficando assim divididas as categorias:  

 Poesia - alunos de 5º e 6º anos do ensino básico de nove anos; 

 Memórias - alunos de 7º e 8º anos do ensino básico de nove anos; 

 Crônica - alunos de 9º do ensino básico de nove anos e 1º ano do Ensino Médio  

 Artigo de opinião- alunos de 2º e 3º anos do Ensino Médio 
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Após a adesão da escola, abrem-se as inscrições, sendo exigida a participação 

de, no mínimo, um professor por escola.  Na fase seguinte, a escola recebe os 

materiais de apoio específico, caderno do professor, elaborado em sequência didática 

para orientar de modo detalhado o trabalho com cada gênero de texto a ser produzido, 

seguem-se, então as oficinas com os estudantes.  Terminada a formação, iniciam-se 

as atividades do concurso, com etapas Escolar, Municipal, Estadual, Regional e 

Nacional. Nos anos ímpares, desenvolvem-se as atividades complementares de 

formação presencial e à distância com os professores. 

De acordo com dados obtidos no site da olimpíada, nas últimas edições cerca 

de 500 alunos e professores semifinalistas recebem como prêmio, medalhas de 

bronze e coleção de livros. Os 150 finalistas são recompensados com medalhas de 

prata e aparelhos de som portáteis. Os 15 vencedores na etapa nacional ganham 

medalhas de ouro, além de computadores e impressoras. As escolas dos 15 alunos 

selecionados são premiadas com laboratórios de informática, compostos por dez 

microcomputadores e uma impressora, além de livros para a biblioteca.  Aos 

municípios dos vencedores, o Ministério da Educação concede selo de participação.  

Trata-se de um programa de grande alcance, uma vez que envolve vários 

níveis de ensino e gêneros textuais, utilizando recursos didáticos e metodológicos que 

visam facilitar as estratégias de ação no ensino de Língua Portuguesa. A 

fudamentação teórica da OLP apresenta-se em acordo com as orientações oficiais 

quanto à orientação docente, por isso foi elaborado em sintonia com as instruções do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) observando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), bem como os principais critérios do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). 

Em verdade, a pretensão de didatizar gêneros para o contexto de sala de aula 

tem produzido resultados que validam a iniciativa. Já em 2007, Kleimman, em 

entrevista ao CENPEC, considerava o material do programa como inovador e 

altamente pertinente, por ocupar um espaço  necessário à formação do professor no 

que se refere à adequação das teorias que embasam o tratamento metodológico.  

Apresentando-se como um uma iniciativa cujo objetivo principal é o estímulo à 

leitura e à escrita por meio de proposta metodológica para a produção escrita pela 

perspectiva de gêneros, a OLP empreende ações que visam capacitar o professor a 

fim de que este desenvolva um trabalho direcionado a sua proposta metodológica, 
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que é descrita passo a passo no material de orientação para o professor. No caso 

deste estudo, interessa-nos o artigo de opinião, cuja proposta de produção consta no 

caderno Pontos de Vista. 

Para analisarmos os elementos envolvidos no artigo de opinião da OLP 

precisamos conhecer sua abordagem metodológica, especialmente no que concerne 

ao processo de argumentação, foco de nosso estudo. A olimpíada articula-se como 

uma formação continuada em serviço, estando estruturada em três eixos básicos: a) 

a noção de gêneros, orientada pela perspectiva discursiva de Bakhtin, b) a proposta 

de sequência didática de Schneuwly e Dolz, c) Teoria de Vygotsky, em relação à 

aprendizagem. 

A decisão de explicitar o conteúdo teórico-metodológico da OLP pode ser 

justificada por entendermos que o enfoque teórico do material de apoio e o 

direcionamento das ações docentes exerce influência sobre os aspectos a serem 

estudados no artigo de opinião. Desse modo julgamos necessário fazer uma breve 

referência à concepção de argumentação que fundamenta a proposta do caderno 

assim como a forma de orientação trabalho. 

No material de apoio (Caderno Ponto de Vista) a sequência didática é definida 

como “um conjunto de oficinas e atividades escolares sobre um gênero textual, 

organizada de modo a facilitar a progressão textual na aprendizagem da escrita”. 

(RANGEL; GAGLIARDI; AMARAL, 2010, p.14). Em linhas gerais sequências didáticas 

são procedimentos metodológicos constituídos por atividades diversificadas e 

sistematizadas tendo em vista determinado objeto de ensino. A base teórica que 

subsidia a proposta didática é a da escola de Genebra, cujos pesquisadores se 

dedicam ao estudo da didática de línguas dentre os quais destacamos Jean Paul 

Bronckart, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz. Esses pesquisadores valem-se da 

teoria discursiva de Bakhtin na elaboração da proposta que apresenta os gêneros 

textuais escritos como elementos mediadores no processo de ensino-aprendizagem, 

como “megainstrumentos” a serviço do professor em situação escolar. 

 A seguir, apresentamos o quadro elaborado por nós, a fim de resumir cada 

seção didática das oficinas propostas para a produção do artigo de opinião, 

constantes no Caderno Pontos de Vista. 
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Quadro 02: Organização das seções didáticas das oficinas 

OFICINAS OBJETIVOS ETAPAS 

1-Argumentar é 
preciso? 

Discutir o papel da argumentação                
Conhecer a proposta de trabalho 

Análise de uma notícia                                       
Produção de um jornal mural                                                     
Debate sobre o Valor da 
argumentação          Apresentação 
da OLP 

2-O poder da 
argumentação 

Tomar contato com o artigo de opinião                                                
Estabelecer uma definição de 
argumentação 

Estudo do artigo opinião                                  
Discussão sobre a argumentação                               
Artigo de opinião nos jornais 

3-Informação 
versus opinião 

Relacionar e diferenciar notícia de artigo 
de opinião 

Relação charge/ notícia                                                        
Análise e debate sobre o artigo 

4-Questões 
polêmicas 

Identificar questões polêmicas                         
Reconhecer bons argumentos.                              
Escolher ou formular uma questão. 

O que é uma questão polêmica                                      
O debate 

5-A polêmica no 
texto 

Produzir individualmente um primeiro 
artigo de opinião 

Produção de um artigo 

6- Por dentro do 

artigo 
Ler artigo de opinião para reconhecer as 
características principais desse gênero 
textual 

Leitura e análise do artigo                                
Análise de outros artigos 

7- O esquema 

argumentativo 
Analisar o esquema argumentativo e a 
organização textual de um artigo de 
opinião 

Análise da organização do texto                       
Comparação das informações do 
quadro com análise do artigo 

8-Questão, 
posição e 
argumento 

Reconhecer questões polêmicas e 
analisar a argumentação do autor 

Análise do esquema 
argumentativo do artigo de opinião                                                
Contra- argumentação 

9-Sustentação de 
uma tese 

Construir argumentos para defender uma 
tese 

Tipos de argumentos                                                   
Uso dos argumentos 

10-Como articular Perceber articulações, ou seja, relações 
e/ou vínculos entre partes diferentes de 
um texto argumentativo                                                       
Conhecer e usar expressões que tornam 
um texto argumentativo articulado 

Articuladores                                                  
Produção de artigos 

11- Vozes 

presentes no artigo 
de opinião 

Identificar as vozes, ou seja, as 
diferentes informações e/ou posições a 
respeito de um assunto com as quais o 
articulista interage 

Um artigo tem...                                                                   
As vozes no artigo 

12-Pesquisar para 

escrever 
Buscar informações sobre a questão 
polêmica                     Relacionar 
informações de caráter universal com 
realidades locais                                          
Socializar os resultados das pesquisas 

Grupos de pesquisa                                  
Socialização dos resultados da 
pesquisa 

13 -Aprendendo na 

pratica 
Analisar e reescrever um artigo de 
opinião produzido por uma aluna 

O texto: primeiras impressões                       
Reescrita em grupos                                           
Versão final 

14-Enfim, o artigo Escrever o texto individualmente  

15-Revisão final Revisar e melhorar o texto individual  

Fonte: Soares (2015) 
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Ainda que não seja nosso propósito estudar a sequência didática, como recurso 

metodológico, cremos que o conhecimento das oficinas previstas para a escrita do 

artigo, possa servir de elemento para compreendermos o percurso utilizado pelo aluno 

até a produção final do artigo de opinião. 

 

 

2.2.2 O gênero artigo de opinião na OLP 

 

 

 Uma vez que o gênero utilizado, objeto de nosso estudo, é o artigo de opinião, 

teceremos sobre ele algumas considerações, com base na visão de autores que 

também norteiam a proposta teórica do caderno Pontos de Vista. Constituindo-se 

como um gênero jornalístico, o artigo de opinião é, ao contrário de outros, como a 

notícia, caracterizado como gênero de matéria assinada. No caso específico do 

gênero artigo de opinião, é preciso ressaltar que este se distingue por expor a opinião 

de um articulista, não necessariamente uma autoridade no assunto, mas que 

apresenta conhecimento suficiente para analisar e opinar sobre o mesmo. Os temas 

discutidos nesses textos geralmente se referem a questões de ordem econômica, 

cultural, social, política ou religiosa em foco no momento da produção.  

No agrupamento de gêneros proposto por Schneuwly e Dolz (2004), cuja 

orientação metodológica embasa o estudo de gêneros textuais da OLP, o artigo de 

opinião figura entre os da ordem do argumentar, que esses autores, por critérios 

tipológicos os classificam em cinco: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 

ações. 

A oficina 2 do Caderno Pontos de Vista (p. 37) estrutura-se   em torno do artigo 

de opinião, particularizando-o como um gênero eminentemente jornalístico, cujas 

características podem ser listadas com base na atividade desenvolvida e apresentam-

se sintetizadas na figura a seguir. 
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  Figura 1: Atividades propostas- oficina 2 

Fonte: Rangel; Gagliardi; Amaral, 2010, p37  
 
 

Definindo o artigo de opinião como um gênero jornalístico autoral, o estudo 

estabelece ainda uma relação deste com a notícia, cujas características já foram 

estudadas na oficina 3. Completando a explanação, apresentam ainda uma 

abordagem sobre o profissional articulista. 

Na figura abaixo está reproduzida a concepção dos autores sobre o produtor 

do texto, enquanto profissional, jornalista autor de artigo de opinião. 
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            Figura 2- Definição de articulistas 

 
(Fonte: Rangel; Gagliardi; Amaral, 2010, p) 

 

O articulista é definido como um profissional, cujas posturas devem interessar 

ao público do veículo para o qual escreve. Como disserta sobre questões polêmicas, 

cabe-lhe a responsabilidade por suas posturas, algumas em discordância com o 

próprio veículo. 

Realizadas as atividades propostas nas oficinas, pressupõe-se que o aluno 

esteja apto a produzir seu próprio artigo, resguardando-se, evidentemente, suas 

limitações ou incompletudes (que não devem ser desconsideradas, mas encaradas 

como ausência de uma maturidade futura). Espera-se que ele responda ao estímulo 

dado a fim de defender seu ponto de vista, de modo que possa se perceber como 

sujeito de seu discurso, capaz de usar sua voz para ter vez, como protagonista de sua 

história. 

 

                                                                                                                                                                                                                              
2.2.3 Conceitos da argumentação da OLP 

 
 
 

Abre a segunda edição do caderno um prefácio elaborado por Joaquim Dolz 

para o programa que, em linhas gerais, tece considerações sobre a proposta 

metodológica da sequência didática como eixo do ensino da escrita e arremata a 

exposição sugerindo cinco conselhos: 
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1- Fazer os alunos escreverem um primeiro texto e avaliar suas capacidades 
iniciais 

2- Escolher e adaptar as atividades 

3- Trabalhar com outros textos do mesmo gênero 

4- Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formas de 
expressão em Língua Portuguesa 

5- Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos alunos. 
(In RANGEL; GAGLIARDI; AMARAL, 2010, p. 14) 

 

Na apresentação do Caderno Pontos de Vista, os organizadores afirmam que 

a proposta da OLP não é buscar talento na escrita, mas contribuir para que o aluno 

se torne competente ao utilizar o gênero estudado, colaborando para que se torne um 

sujeito apto a exercer a cidadania, tendo em vista que o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita concorre indubitavelmente para isso. 

À apresentação do gênero, segue-se a abordagem do artigo, destacando sua 

importância e, relacionando-o a aspectos da vida cotidiana. Nesta introdução os 

autores enfocam a relação da produção escrita com a formação para a cidadania, 

destacando o artigo de opinião como um gênero capaz de favorecer a prática de 

argumentação e cujo exercício de escritura capacita o aluno a buscar razões para 

defender sua opinião ou tese. 

O primeiro capítulo ou oficina “Argumentar é preciso” defende o papel do “bom 

uso da palavra, do debate e da argumentação”, ressaltando seu valor para a solução 

de conflitos e propostas de soluções coletivas. Após atividades que incluem a 

produção de um jornal mural e um debate sobre argumentação, o aluno é informado 

sobre a participação no prêmio cuja produção deve versar sobre o tema “O lugar onde 

vivo”. 

 A propósito do excerto “Argumentar em situações difíceis” (extraído do livro de 

mesmo nome) de Philippe Breton (2005), é apresentada uma proposta de debate 

sobre argumentação. Breton no trecho aponta três opções para se resolver uma 

situação difícil que seriam: a violência, a fuga e a argumentação. Em seguida é 

sugerida a análise de uma notícia sobre violência na escola (Menino de 9 anos é 

internado após agressão em escola- Agência Estado), atividade em que é perceptível  

a tentativa de despertar o senso crítico e influenciar a não violência. Orientado por um 

roteiro composto de perguntas, o aluno é estimulado a concluir que a argumentação 

pode ser uma saída para combater o preconceito. 
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O contato com o gênero artigo de opinião ocorre no segundo capítulo, em cuja 

oficina se discute a diferença ente opinar e argumentar. Especificamente nesse ponto 

se destaca a concepção de argumentação do programa. Após uma exposição sobre 

a visão de argumentação, num box, assim se resume a definição dada pelos autores 

do caderno: 

Pode-se definir a argumentação como a ação verbal pela qual se leva uma 
pessoa e/ou todo um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se, 
para tanto, de recursos que demonstrem a consistência dessa tese. Esses 
recursos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim 
como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou 
válidos. Dessa forma, argumentação é um termo que se refere tanto a esse 
ato de convencimento quanto ao conjunto de recursos utilizados para realizá-
lo. Por isso mesmo, a argumentação sempre parte de um objetivo a ser 
atingido (a adesão à tese apresentada) e lança mão de um conjunto de 
estratégias próprias para isso, levando em conta aquilo que faz sentido para 
quem lê ou ouve. Daí a importância de conhecer-se o leitor ou o ouvinte; 
afinal, a título de exemplo, o argumento que funciona muito bem para um 
grupo de estudantes adolescentes não terá o mesmo efeito sobre uma 
comunidade de senhoras católicas–e vice-versa. (RANGEL; GAGLIARDI; 
AMARAL, 2010, p. 39).  

 

Podemos depreender do trecho que vários elementos são mobilizados tendo 

em vista a defesa de uma tese tais como: auditório, verdades, valores, estratégias, 

argumentos. Dentre os fatores que se encadeiam de modo a sustentar a 

argumentação, note-se a centralidade que assume o auditório. Ainda que os autores 

não façam direta referência à Nova Retórica, o conceito expresso nos remete à teoria 

perelmaniana, dado o destaque   ao auditório como alvo da ação persuasiva do orador. 

Atentemos para o conceito expresso de auditório como fator essencial na 

argumentação, para quem se preparam os argumentos.  

Um auditório é o conjunto dos que assistem a um debate, acompanham ou 
se interessam potencialmente pelo assunto em questão. 
Nos grandes debates, ele é o representante da opinião pública. Por isso 
mesmo, a função do auditório é frequentemente decisiva para o debate. 
Quando alguém escreve uma carta a um jornal, por exemplo, argumentando 
contra uma posição defendida em determinada matéria, está querendo 
convencer, antes de tudo, o conjunto dos leitores, ou seja, o auditório. 
Todo jogador desenvolve estratégias, isto é, um plano e um estilo próprios de 
ação verbal para, por meio deles, vencer o adversário. No jogo 
argumentativo, entretanto, é preciso convencer, ou seja, vencer com a ajuda 
de todos, que precisam aderir à tese, graças à eficiência das estratégias e à 
força dos argumentos. Daí o valor social da argumentação, na medida em 
que se trata de uma vitória coletiva. (RANGEL; GAGLIARDI; AMARAL, 2010, 
p.14) 
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Na oficina 6  “Por dentro do artigo de opinião” - na seção de atividade é proposta 

a análise de um texto sobre a corrupção no país “Corrupção cultural ou organizada?” 

do filósofo Renato Janine Ribeiro. Os autores do caderno sugerem uma análise  com 

base em itens propostos que pretendem levar o aluno a identificar a tese, os 

argumentos que a sustentam e o interlocutor, que então é especificado pelos 

vocábulos: “adversários”, “auditório”, “público em geral”. Na verdade, atendendo à 

proposta de identificar uma questão polêmica e se posicionar sobre ela, o aluno está 

exercitando a construção de uma tese. 

Abaixo o box (Figura 3) que sintetiza os  elementos que definem “questão 

polêmica” e “estratégia argumentativa”. 

 

              Figura 3- Conceitos operacionais – oficina 6 

 
                    Fonte: Rangel; Gagliardi; Amaral, 2010, p.14 
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Oficina 7- Ainda sobre o texto de Renato Janine Ribeiro, estudado na oficina 6, 

é proposta uma análise a partir da organização dissertativa: introdução, 

desenvolvimento e conclusão, a fim de verificar como as partes se articulam. 

Para a execução das atividades previstas no caderno, com a justificativa de 

auxiliar a análise do texto, os autores propõem uma adaptação do esquema de 

argumentação desenvolvido por Stephen Toulmin que visa descrever os elementos 

da argumentação. Ver Figura 4 

 
Figura 4: Estrutura dos argumentos 

 
                        Fonte: Rangel; Gagliardi; Amaral, 2010, p.14 
 
 

Segundo Garcia (2012), o material da olimpíada utiliza o trabalho de Rieke e 

Sillars (1975), que partem do modelo proposto por Toulmin (2001) e definem seis tipos 

de argumentos ilustrados no quadro abaixo. Cabe considerar com base no estudo 

desenvolvido no capítulo 2, que é possível estabelecer uma relação entre os 

argumentos propostos por esses autores com os argumentos estudados por Perelman 

e Tyteca (2015), uma vez que o quadro foi criado com finalidade didática, ao contrário 

dos elencados na Nova Retórica, mais  abrangentes, verificáveis em diversos outros 

gêneros.  

A   figura a seguir reproduz a tipologia argumentativa que orienta o uso dos 

argumentos. 
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    Figura 5:Tipos de argumento 

 
                                 Fonte: Rangel; Gagliardi; Amaral, 2010 

 

Notemos que esses argumentos encontram correspondência em alguns dos 

definidos por Perelman e Tyteca (2005, p. 33), como por exemplo: autoridade, 

comparação, causa e consequência, etc.  

Na penúltima oficina da sequência didática intitulada “Enfim o artigo” é prevista 

a produção individual do aluno, etapa em que se pressupõe que este esteja apto a se 

expressar, utilizando o gênero estudado com competência discursiva. 

Na penúltima oficina da sequência didática intitulada “Enfim o artigo” é prevista 

a produção individual do aluno, etapa em que se pressupõe que o aluno esteja apto a 

se expressar, utilizando o gênero estudado com competência discursiva. 

Apresentados os procedimentos para a estruturação  deste estudo,  passemos  

ao  fundamento teórico que embasará  as análises. 
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CAPÍTULO III: 

ARGUMENTAÇÃO E DIALOGISMO: BASES TEÓRICAS 

 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos. 
 (Joao Cabral de Melo Neto) 

 

O propósito desse capítulo é apresentar as bases teóricas que fundamentam a 

compreensão do funcionamento de práticas de argumentação em discursos que 

circulam no dia-a-dia, no caso deste estudo, o artigo de opinião, elaborado em 

situação escolar. Para tanto, procuramos estabelecer uma articulação entre os 

pressupostos discursivos de abordagem sócio-histórica de Bakhtin (2003,2010), cuja 

orientação dialógica é característica de todo e qualquer discurso, com os estudos da 

argumentação na Nova Retórica, representada por Chaïm Perelman e Lucie 

Olbrechts-Tyteca (2005). Esse cruzamento de teorias sugere-nos ainda uma reflexão 

sobre os efeitos de sentidos produzidos nos textos, cuja contribuição adotamos dos 

estudos de Possenti (2001).  

    

 

3.1 NOVA RETÓRICA: A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO 

 

 

A argumentação configura-se como uma prática social indispensável às 

relações humanas, dado que o homem está constantemente imerso em situações 

reais de comunicação, sendo obrigado a utilizar esse recurso enquanto expressão do 

pensamento a seu favor, com qualquer finalidade que seja: convencer, enganar, 
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seduzir, servindo-se dela como instrumento crucial para sua defesa e ataque. Nesse 

processo, torna-se mister compreender que “argumentar” é a arte de convencer e 

persuadir.  Abreu (2009, p. 25) apresenta em linhas gerais as  diferenças entre os 

termos:  

 

Convencer é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, 
demonstrando, provando. (...) Persuadir é saber gerenciar a emoção, é falar 
à emoção do outro. (...). Mas em que convencer se diferencia de persuadir? 
Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos 
alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é construir no 
terreno das emoções, é sensibilizar o outro para agir. Quando persuadimos 
alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. 

 

Convencer ou persuadir constituem o objetivo de todo aquele que tem em 

mente validar a defesa de uma ideia, objetivo de toda argumentação. Essa capacidade 

de articulação verbal tem chamado a atenção dos estudiosos desde os tempos mais 

remotos, advindos da Filosofia Clássica, que analisava os recursos da retórica latina 

representada por Cícero e Quintiliano, e da retórica grega com Aristóteles. (AMOSSY, 

2005, p.17) 

Surgida por volta de 465 a. C, após a expulsão dos tiranos da Sicília, a Retórica 

nasce da necessidade de preparar os cidadãos para uma participação ativa na 

administração da cidade, ensinando-os a se defenderem juridicamente num período 

em que ainda não havia advogados. Em seus primórdios não era mais que um 

conjunto de técnicas a serem utilizadas pelo retor (termo que designava o orador) nas 

discussões públicas, ensinando a bem falar para convencer. 

Quando se tratava de argumentação, era comum a associação à retórica, à 

utilização de técnicas que visavam a todo custo o convencimento, ao uso de 

premissas, apenas aparentemente prováveis (argumentos erísticos). A definição do 

termo Retórica deve-se inicialmente a Córax, que a ela se referia  como “criadora de 

persuasão”. Córax e Tísias (V a. C.) foram considerados os fundadores da Retórica, 

depois desenvolvida por célebres mestres sofistas como Górgias e Protágoras. 

Para melhor explicitar a base teórica sobre a qual se assenta a concepção 

teórica desse trabalho, precisamos retomar o caminho que leva às contribuições 

daqueles que iniciaram a sistematização desse estudo. Em Arte Retórica e em 

Tópicos, Aristóteles ultrapassa os limites da retórica forense, cuja finalidade era o 

convencimento, o que lhe valeu o estatuto de arte, possibilitando estudar a 
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argumentação em outros discursos. Foi o primeiro a propor uma teoria da 

argumentação como um meio termo entre o pensamento de Platão e dos Sofistas, 

enxergando na Retórica uma arte que visava obter possíveis recursos de persuasão 

para os argumentos. Sendo mais que uma disciplina, que podia ser ensinada como a 

arte da oratória, entendeu que esta podia se constituir como uma ciência. Assim, a 

Retórica é considerada ciência pelo estudo sistematizado; e arte, quando se analisa 

como uma prática resultante da experiência, caracterizando-se como uma técnica. 

É de Aristóteles a proposta de categorizar os elementos essenciais da Retórica 

em Pathos, como o auditório, para quem se dirige o discurso, Logos, relativo ao 

domínio da razão, que possibilita o conhecimento e Ethos, como o orador, aquele que 

produz confiança e fé. Para o filósofo, tudo o que pode ser usado para persuadir é um 

argumento. 

De acordo com Reboul (2004 p. XIV) (...) “retórica é a arte de persuadir pelo 

discurso”. Com efeito, persuadir seria levar alguém a crer em algo, o que se distingue 

de convencer, uma vez que convencimento consiste em provocar a compreensão, 

mais que fazer crer. O autor ainda acrescenta como característica da Retórica seu 

caráter multidisciplinar e pluralista, servindo para auxiliar outras teorias que se 

ocupam do estudo da linguagem.  

Além da persuasão, o discurso ainda apresenta funções tais como 

hermenêutica, heurística e pedagógica, que julgamos conveniente especificar. A 

primeira diz respeito à relação do discurso com aqueles que o sustentam, precedendo-

o ou sucedendo-o, pois nenhum discurso é um acontecimento inédito, uma vez que, 

ao proferir seu discurso, o orador tem necessidade de saber ou presumir se aquele a 

quem se dirige tem conhecimento para captar, além do discurso proferido, o não dito, 

a força dos argumentos, bem como a intenção nele implícita. 

  Quanto à heurística, esta se refere à descoberta, pois ao utilizar a retórica, além 

do poder que se busca, procura-se também algum conhecimento ou saber. Dada a 

falta de certeza absoluta que envolve a ciência, compete à retórica o papel de 

esclarecer aquele a quem cabe a palavra final, possibilitando uma conclusão por meio 

de seus procedimentos. 

Finalmente a função pedagógica configura-se como inerente à própria Retórica, 

já tendo no passado constituído disciplina escolar do currículo. A referência a essa 

função da Retórica, cobra-nos uma breve exposição sobre sua origem. Embora careça 



46 
 

de precisão histórica, é possível afirmar que a Retórica precede sua própria história, 

visto que o homem, em suas relações dela se tenha utilizado para persuadir. A simples 

menção ao termo remete à Grécia, donde provém a técnica retórica como 

ensinamento distinto, independente dos conteúdos, que possibilitava defender 

qualquer causa e qualquer tese (REBOUL, 2004). Os gregos desenvolveram essa 

técnica após a teoria da Retórica, objetivando a reflexão e a compreensão. Para os 

sofistas, a retórica era tudo, para Platão, nada, para Aristóteles algo de certo valor, 

situada entre as duas concepções, integrando o pensamento anterior à sua própria 

visão filosófica. 

  Mesmo que seus sucessores tenham acrescentado elementos ao sistema 

retórico proposto por Aristóteles, não o modificaram, nem o ressignificaram. Para bem 

compreender a composição desse sistema, há que se conhecer as quatro partes que 

o constituem, podendo ser encontradas em tratados sobre o assunto. Ei-las: invenção, 

disposição, elocução e ação. De acordo com Reboul (2004, p. 43) 

 

A primeira é a invenção (heurésis, em grego), a busca que empreende o 
orador de todos os argumentos e de outros meios de persuasão relativos ao 
tema de seu discurso. A segunda é a disposição (taxis, em latim), ou seja, a 
ordenação desses argumentos, donde resultará a organização interna do 
discurso, seu plano. A terceira é a elocução (lexis, do latim), que não diz 
respeito à palavra oral, mas à redação escrita do discurso, ao estilo. A quarta 
é a ação (hypocrisis, do latim), ou seja, a proferição efetiva do discurso, com 
tudo o que ele pode implicar em termos efeitos de voz, mímicas e gestos. 

 

Dentre esses elementos, destacamos a ação, relacionando-a à figura do orador 

que, mesmo sendo sincero, utiliza regras semelhantes às do ator, e isso o faz parecer 

aquilo que ele realmente quer fazer parecer. Especialmente no discurso oral, ainda 

hoje há regras que, embora estabelecidas no passado, permanecem como, por 

exemplo, a impostação da voz, o domínio da respiração, a variedade do tom e da 

elocução. Embora estejamos tratando do discurso oral, vale ressaltar que todo 

discurso tem em vista um auditório e que o sujeito, ao dirigir a palavra a outro, tem 

seu discurso condicionado por aqueles a quem pretende influenciar, a fim de 

conquistar-lhe a adesão. 

O pensamento cartesiano, que desprezava tanto a subjetividade quanto a 

contribuição histórica e social na busca da verdade, pode ser apontado como o grande 
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fator de declínio da Retórica, ficando esta associada às questões do estilo e da 

expressividade, com seu estudo restrito ao estudo literário e do léxico. 

Coube a Perelman e Tyteca (2005) com base no Tratado da Argumentação a 

revalorização da Retórica aristotélica, relegada por três séculos ao esquecimento. A 

obra representa para a Nova Retórica a principal referência, ao lançar os fundamentos 

de uma teoria da argumentação no discurso. Escrito em 1958, mas somente publicado 

em 1970, o tratado recupera e ressignifica conceitos fundamentais da Antiga Retórica, 

tais como: orador, auditório, lugares argumentativos, possibilitando sua aplicação aos 

mais diversos gêneros do discurso. 

Para Souza (2008 p. 72)  

 

(...) a argumentação no discurso deve ser entendida como uma ação humana, 
uma ação que implica o ato de convencer o outro sobre a validade de uma 
opinião defendida; uma ação que, para ser efetivada, necessita de uma 
interação entre o orador e um auditório, em situações reais de uso da 
linguagem. 

 

 
Essa concepção do ato de argumentar sinaliza a intrínseca relação entre os 

interlocutores, em que a necessidade de fazer prevalecer um ponto de vista requer 

desses interlocutores uma interação que se realiza em situações de comunicação das 

mais variadas. 

Esse estudo revaloriza o uso da linguagem com finalidade argumentativa, que 

constitui uma de suas funções primordiais, visto que a argumentação pressupõe a 

existência do outro, sobre quem é preciso atuar, buscando o convencimento. Todo 

discurso retórico-argumentativo, dado seu caráter persuasivo que visa selecionar os 

meios adequados ao auditório, há que considerar o que Aristóteles denomina de 

provas técnicas, que sustentam a elaboração dos argumentos: o ethos (relativo ao 

orador, sua ética e caráter, o que produz confiança), o logos (elemento intelectual, é 

o próprio discurso) e o pathos (o auditório, com suas paixões, emoções).  

Essas provas técnicas se apresentam intimamente relacionadas e 

interdependentes. É sobre a intrínseca relação entre esses elementos técnicos que 

dão sustentabilidade à argumentação que tratam os itens seguintes 
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3.1.1 O orador e o auditório 

 

 

A compreensão de que a argumentação objetiva a adesão do auditório a quem 

pretende influenciar, leva-nos a buscar esclarecer a intrínseca relação existente entre 

aquele que precisa convencer e/ou persuadir e aqueles a quem ele dirige seu 

discurso. O auditório é determinante quanto aos procedimentos a serem adotados 

pelo orador, o qual precisa conhecer suas características a fim de a elas se adaptar. 

Dessa forma, cabe ao orador o contato inicial, sendo necessário que ele conheça seu 

auditório, em cujas bases erigirá seu edifício argumentativo. Nesse contato inicial, o 

orador precisa conhecer os valores do auditório de modo a inspirar-lhe confiança, 

adequando-se a esses valores. Essa disposição para prestar atenção aos argumentos 

apresentados é o que se convencionou chamar acordo inicial, elemento primordial 

para que a argumentação se efetive. De acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 20). 

“Não basta apenas firmar um acordo inicial com o auditório, é preciso que o orador 

apresente condições, tenha autoridade ao tomar a palavras e possa defender a tese 

a que se propõe”. 

               Para a Nova Retórica, o auditório é o principal conceito a ser observado 

quando se trata de convencer e persuadir. A adesão às teses deve desencadear no 

auditório uma ação pretendida ou pelo menos uma disposição para tal, que se 

manifestará no momento oportuno (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 50). A eficácia 

da argumentação estaria, portanto, ligada ao conhecimento do auditório, visto que 

quanto maiores forem os acordos prévios, mais se pode fundamentar a 

argumentação. No entanto, o alcance de um auditório não pode ser compreendido 

como a visualização física dos interlocutores do discurso, especialmente se tratando 

do discurso escrito, que prescinde de contato entre os participantes. Assim, um 

escritor jamais terá uma clareza total sobre aquele para quem escreve seus textos, 

por exemplo. 

Nesse processo de enunciação, aquele que o faz assume um papel, uma vez 

que a elaboração do que dizer e da maneira de dizer revela uma imagem que é criada, 
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considerando-se os elementos envolvidos no discurso. O enunciador tem uma 

imagem de si mesmo, de seu interlocutor e ainda uma imagem criada a partir da 

pressuposição da imagem que o outro faz de si. No jogo discursivo, à frente de seu 

auditório, o orador ocupa uma posição de autoridade, como detentor de um saber 

específico, devendo mostrar-se capaz de responder aos anseios do auditório com 

quem ele dialoga.  

Como já vimos anteriormente, é de Aristóteles a proposta de categorizar os 

elementos do discurso em pathos, como o auditório, para quem se dirige o discurso, 

logos, relativo ao domínio da razão, que possibilita o conhecimento e ethos, como o 

orador, aquele que produz confiança, fé. 

Com base na teoria aristotélica, Perelman e Tyteca (2005) retomam conceitos 

fundamentais na argumentação, a saber: orador, auditório e lugares argumentativos. 

Ainda que os autores não façam referência direta à palavra ethos, a relação está 

implícita, uma vez que se pressupõe a adaptação do orador ao auditório. Essa 

adequação é que vai determinar a aceitação do auditório à tese apresentada e disso 

depende a qualidade e eficácia da argumentação. Importante elencar aqui os três 

modelos de auditório propostos pelo autor: 

O primeiro é o auditório universal, constituído por toda humanidade, ou pelo 
menos, por todos os homens adultos e normais. O segundo formado apenas 
pelo interlocutor a quem se dirige, entendido como um diálogo. O terceiro 
auditório abrange o próprio sujeito, quando delibera consigo próprio, hipótese 
em que coincidem os elementos auditórios e orador. (PERELMAN, 2008,33-
34). 

 

Ainda segundo o autor há, entre o auditório universal e o auditório particular, 

algumas peculiaridades, como por exemplo, o fato de o orador não ter controle sobre 

o primeiro, visto estar constituído por grupos heterogêneos de pessoas (gêneros, 

idades, profissões, níveis de escolaridade). O discurso político pode ser considerado 

universal, pois quem expõe suas ideias o faz com vistas a atingir o maior número 

possível de eleitores. O auditório particular, no entanto, consiste em um grupo de 

pessoas com interesses em comum como no caso de uma aula, cujo interesse comum 

deve ser a aprendizagem. 

Assim Perelman e Tyteca estabelecem uma relação entre discurso, auditório e 

orador como elementos argumentativos, como condição essencial e indispensável 
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para suscitar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses apresentadas. O conceito 

de auditório encontra correspondência em Bakhtin (2010) ao classificar o auditório em 

auditório social (correspondente ao auditório particular) e auditório médio (que 

corresponde ao auditório universal). Uma análise mais atenta revelará que entre as 

duas teorias há elementos que as aproximam e as distanciam, segundo as 

particularidades de cada uma, que não as torna divergentes, mas complementares.  

É importante observar que essa noção de argumentação, sendo orientada por 

uma concepção interacionista da linguagem, está relacionada à abordagem das 

práticas discursivas que consideram elementos históricos, sociais, ideológicos e 

dialógicos que constituem as teses apresentadas no discurso. Os estudos do caráter 

argumentativo da linguagem, baseados na Nova Retórica, apresentam articulação 

com a contribuição teórica do interacionismo de Mikhail Bakhtin, visto que o autor 

trabalha com a noção de dialogismo como constitutivo da linguagem.  Em seu dizer 

todo enunciado está perpassado por algo dito ou ainda não dito, de modo que nenhum 

enunciado pode ser considerado original, apresentando sempre reflexos e ecos de 

outros dizeres. Pode ser como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma 

esfera: refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos 

e, de um ou de outro modo conta com eles. (BAKHTIN, 2003, p. 316) 

Essa compreensão do dialogismo como essencial à linguagem, remete à 

compreensão da figura do interlocutor enquanto elemento indispensável ao diálogo 

social. No processo de comunicação interativa, o sujeito constrói sua imagem a partir 

do outro, é no outro que ele se vê e se reconhece, com base na imagem que supõe 

que o outro tenha de si. O eu se projeta no outro que por sua vez se projeta nele. 

Nessa perspectiva, fica clara a relação da noção de sujeito, enquanto elemento 

constitutivo do processo dialógico, com a noção de ethos na perspectiva da Nova 

Retórica, que o analisa sempre em função do auditório, para quem o ethos se projeta 

no discurso. No dizer de Perelman, há na argumentação uma intrínseca ligação entre 

a pessoa e seus atos, pois o discurso como ato pessoal tende a revelar aquele que o 

profere.  

Reboul (2004 p. 93) afirma ainda que um auditório é, por definição, particular, 

diferente de outros auditórios. Primeiro pela competência, depois pelas crenças e 

finalmente pelas emoções. E por assim ser, é inevitável que o termo comporte algo 

de relativo, limitado e parcial. Desse modo será inevitavelmente buscar uma relação 
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com o logos e o pathos, uma vez que a argumentação implica a presença de alguém 

para quem se dirigem os argumentos. 

Compreendida como a imagem que o orador constrói de si e que se revela em 

seu discurso, a noção de ethos, numa perspectiva retórico-argumentativa, configura-

se como essencial aos estudos da temática, condicionando, portanto o logos do 

discurso, pelas escolhas que realiza.  No dizer de Perelman, há na argumentação uma 

intrínseca ligação entre a pessoa e seus atos, pois o discurso como ato pessoal tende 

a revelar aquele que o profere. Logo, para que se estabeleça entre o orador e o 

auditório o vínculo necessário a fim de que o discurso tenha efeito sobre este é 

necessário ao orador demonstrar suas qualidades que, na verdade, relacionam-se a 

seus atos.  

Cabe neste ponto destacar que, apesar da recorrência necessária à Retórica 

clássica, donde provém o estudo sobre o ethos, sobretudo ancorada na figura de 

Aristóteles, bem como de outros cujas obras buscam nele referências,  não se trata 

aqui de estudo de ordem filosófica, interessa-nos sobremaneira abordá-lo em termos 

discursivos, em um gênero textual próprio e próximo da realidade do aluno. Segundo 

Marcuschi (2008, p.155) “não se pode tratar o gênero do discurso independentemente 

de sua realidade social e de sua relação com as atividades humanas”. 

Como uma atividade imprescindível a qualquer relação social, a argumentação 

está presente nos mais diversos gêneros discursivos, que precisam ser trabalhados 

pela escola a fim de que possam ser aprendidos e consequentemente aplicados de 

acordo com a necessidade.  Ressaltamos sempre a importância do estudo da 

argumentação em um gênero propício ao embate de opiniões relativas a questões 

polêmicas da vida cotidiana. Esse é sempre revelador tanto da imagem daquele que 

fala quanto daquele a quem ele se dirige. 

 

3.1.2 As teses, o acordo prévio e as hierarquias de valores  

    

O objeto de estudo da Nova Retórica é “o estudo das técnicas discursivas que 

permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes 

apresentam a seu assentimento” (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 4). Essa assertiva 
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move a necessidade de esclarecer a noção de tese como elemento fundamental nos 

processos argumentativos, nos valorizados gêneros produzidos socialmente. 

Elemento intelectual do discurso, o logos representa o componente racional da 

argumentação. Nas relações sociais, caracterizadas por seu caráter dialógico, a tese 

configura-se como elemento que possibilita o jogo argumentativo, em que o orador 

busca convencer seu interlocutor da validade ou veracidade de seus argumentos. A 

tese pode ser definida como uma frase (proposição) capaz de resumir o que está posto 

no texto, que pode ter caráter de verdade ou não. 

Para Souza (2008) “Na construção de seus textos, os oradores têm, nas 

principais técnicas argumentativas, as ferramentas para a elaboração de sua tese.” 

Uma dessas técnicas por sua prevalência na construção dos efeitos de sentido será 

considerada como axial, servindo de suporte para outras que, por ventura, apareçam 

no texto. Ainda que tenha importância destacada, a tese central ou axial funcionará 

como âncora às técnicas argumentativas de ancoragem e apoio. Conforme Sousa 

(2003) para se empreender um estudo de textos argumentativos, faz-se necessária 

uma noção clara do que seja a tese, pois que permite uma melhor avaliação crítica do 

pensamento do orador.  

Em sua relação com o auditório, o orador busca a atenção ao que será 

proferido, a fim de que se estabeleça ou se inicie e se desenvolva a argumentação. 

Para tanto, faz-se necessário que haja um acordo prévio entre as partes, caso 

contrário o discurso pode ser rejeitado, frustrando o propósito comunicativo. O acordo 

precisa ser admitido desde o princípio da argumentação. Perelman e Tyteca (2005) 

agrupam os elementos do acordo em duas categorias: a) Relativos ao real: fatos, 

verdades, presunções e b) Relativos ao preferível: valores, hierarquias e lugares 

(lugar da argumentação). Esses elementos diferem entre si, uma vez que os relativos 

ao real pretendem ser válidos para o auditório universal, enquanto a validade dos 

relativos ao preferível seria restrita a auditórios particulares. 

Segundo Perelman e Tyteca  (2005, p. 73) 

                            Esse acordo tem por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, ora as 
ligações particulares utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações; do 
princípio ao fim, a análise da argumentação versa sobre o que é 
presumidamente admitido pelos ouvintes. Por outro lado, a própria escolha 
das premissas e sua formulação, com os arranjos que de uma preparação 
para o raciocínio que, mais do que uma introdução dos elementos, já constitui 
um primeiro passo para a sua utilização persuasiva.  
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Com base nessa assertiva, entendemos que o acordo cria o ambiente  para a 

argumentação. Esse contato que o orador estabelece com e seu auditório é 

fundamental não apenas como condição prévia, mas como exigência para que toda a 

argumentação atinja seu propósito. O acordo repousa primeiramente sobre os fatos, 

e fatos já são argumentos (REBOUL, 2004, p.164), pois se tratam de objetos de 

acordo precisos, contudo todo fato pode ser protestado.  

As presunções constituem o que se conhece por “verossímil”, aquilo que é 

aceito por todos até que se prove o contrário. Variam conforme os auditórios e as 

ideologias. Quando os elementos do acordo se referem a ligações mais complexas, 

quer de ordem científica, filosófica ou religiosa, que ultrapassam a experiência, são 

considerados valores.  Esses, por sua vez, intervêm em alguma parte de todo discurso 

argumentativo, estando às vezes no início e no fim do mesmo. Perelman e Tyteca 

classificam os valores ainda como: concretos, que pressupõem verdades como 

obediência, fidelidade e virtude; e abstratos: fundamentados na razão como a justiça 

e a verdade.  

A preferência por um termo em detrimento do outro cria uma escala de valores 

que se denomina hierarquia de valores e que se encontra  na base da escolha das 

técnicas e dos argumentos mobilizados para a defesa de um tese.  

 

 

3.1.3 As técnicas argumentativas e os tipos de argumentos  

 

Ao elaborar o discurso, o orador tem à sua disposição uma variada quantidade 

de recursos aplicáveis à construção de suas teses (premissas). São técnicas cuja 

opção de uso está determinada pelo auditório, de modo a comover, convencer, 

agradar. Perelman e Tyteca (2005, p. 5) propõem a classificação das técnicas 

argumentativas em quatro tipos de argumentos, a saber: argumentos quase-lógicos, 

argumentos fundados na estrutura do real e argumentos que fundam a estrutura do 

real, esses reunidos por associações de noções; somando-se ainda aos três, os 

argumentos por dissociações de noções.  

O quadro a seguir apresenta de forma sintética a tipologia argumentativa 

proposta por Perelman & Tyteca: 
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Quadro 03:  Tipologia argumentativa com base na Nova Retórica 

ARGUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTOS 
POR 
ASSOCIAÇÃO 
DE NOÇÕES 

 

 

 

ARGUMENTOS 
QUASE-LÓGICOS 

a) Argumentos de contradição, da  
incompatibilidade e do ridículo;                              
b) por identidade, definição, analiticidade 
e tautologia;                                                                                          
c) a regra de justiça, e reciprocidade;                        
d) argumentos de transitividade, de 
inclusão e de divisão;                                                
e) argumentos de comparação 

 

 

 

ARGUMENTOS  
FUNDADOS  NA 
ESTRUTURA DO 

REAL 

 

a) ligações de 
sucessão; 

Pragmático 

Finalidade 

Desperdício 

Superação 

Divisão 

 

b) ligações de 
coexistência. 

Autoridade 

Prestígio 

Ruptura e travagem 

c) ligações 
simbólicas 

Dupla hierarquia 

Diferenças de ordem 

 

ARGUMENTOS 
QUE FUNDAM A 
ESTRUTURA DO 

REAL 

a) fundamento pelo caso particular 
(exemplo, ilustração e 
modelo/antimodelo)                                                    
b) raciocínio pela analogia. 

ARGUMENTOS 
POR 

DISSOCIAÇÃO 
DE NOÇÕES 

PARES 
HIERARQUIZADOS 

a) aparência/realidade,  

b) meio/fim,  

c) individual/universal  

                                         Fonte: Soares (2015) 

 

 Com base no quadro, buscamos especificar a essência desses argumentos, 

visto que servirão de subsídios para a análise de textos que intentamos. 
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3.1.3.1 Argumentos quase-lógicos     

 

A lógica fundamenta-se em raciocínios formais, utilizando-se de linguagem 

simbólica que se aproxima do raciocínio matemático, embora tirem sua força 

persuasiva de sua ligação a modelos de raciocínio incontestados (PERELMAN, 2005, 

p. 220). Os argumentos quase-lógicos se afastam  dos raciocínios formais por 

permitirem variadas interpretações, visto  estarem relacionados a circunstâncias 

sociais, que não lhes permite a simplificação própria dos processos puramente 

científicos. Ao contrário dos princípios lógicos da demonstração apresentam-se 

passíveis de serem refutados, visto não serem “puramente lógicos”. Abaixo os 

principais: 

 

 

a)     Argumentos de contradição, de incompatibilidade e do ridículo. 

 

Os sistemas formais, por sua univocidade, tornam a contradição indiscutível, 

uma vez que a utilização dos signos propicia a criação de evidências que os inviabiliza. 

Isso não ocorre quando se trata da utilização da linguagem natural, sujeita a 

circunstâncias como os meios e as culturas. Na linguagem formal o absurdo resulta 

da contradição; na argumentação, no entanto, a incompatibilidade é apresentada para 

ser contornada e aceita a fim de que não se incorra no ridículo. Os argumentos de 

incompatibilidade mais recorrentes são: a) a autofagia - quando o argumento do 

interlocutor basta para destruir sua própria tese, por ser incompatível com sua 

aplicação; b) a retorsão - quando o argumento pode ser utilizado contra o adversário 

e ainda c)  o ridículo - que está para a argumentação assim como o absurdo está para 

a demonstração (REBOUL, 2004, p. 169). Trata-se de uma afirmação que conflitua 

com uma opinião baseada na lógica, aceita pelo interlocutor, exemplo disso é a ironia, 

recurso que consiste em dizer o contrário do que, na verdade, deve ser dito. 
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b)     Argumentos de identificação e definição, analiticidade e tautologia 

 

A identificação de um termo, em relação a outro, já constitui em si um 

argumento quase-lógico, por ser o resultado de uma escolha, por parte do orador. 

Pode ser completa ou parcial e, como sua elaboração implica um posicionamento, 

revela a subjetividade. Um dos elementos mais característicos da identificação é a 

definição, frequentemente utilizada quando se busca por meio da análise um 

direcionamento que objetiva afetar o outro, convencê-lo ou persuadi- lo. 

Definição- tipo de argumento que se vale do raciocínio da definição, colocando 

em relação de identidade duas expressões: aquela cujo significado se pretende 

conhecer e outra que traz o significado da primeira. Mais que simples artefato para a 

elaboração de textos puramente explicativos, ao contrário, constrói argumentos a 

partir da relação desses elementos. Classificam-se em: a) definição normativa-  ocorre 

quando o significado de um termo resulta de um acordo com o auditório; b) definição 

descritiva ou real- consiste em restringir o uso de um termo, a um contexto 

determinado; c) definição de condensação- aponta elementos essenciais na definição 

descritiva e d) definição complexa- definição que combina os outros três tipos acima, 

de modo variável. Um caso específico de identificação merece ainda ser destacado, 

é o caso da tautologia, que se baseia na repetição de termos, embora os significados 

sejam diferentes. 

 

c) Argumento de regra de justiça e de reciprocidade 

 

Embasado numa relação de simetria, os argumentos de reciprocidade visam à 

aplicação do mesmo tratamento a situações diferentes, despertando pela 

racionalidade de sua aplicação uma noção de justiça. É uma regra verificável na 

conduta diária, nas mínimas ações humanas em que se espera que o vínculo entre o 

antecedente e o consequente resulte em uma transferência de ponto de vista. 

Assim, presume-se, por exemplo, que aqueles que fazem parte de um grupo 

social, uma nação ou mesmo à raça humana devem gozar dos mesmos direitos e 

partilhar os mesmos deveres. São noções formais fundamentadas na natureza das 

coisas que, no entanto, estabelecem-se nas relações argumentativas. Advém da regra 

de justiça classificarmos atitudes em justas ou injustas quando percebemos que 
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posicionamentos ou ações foram tomadas em escalas diferentes para situações 

idênticas. 

Por exemplo, no caso do filho pródigo, à primeira vista parece injusto receber 

com festa um filho que já tinha recebido sua herança enquanto outro que ficou a 

serviço do pai não teve o mesmo tratamento 

 

 

d) Argumento de transitividade 

 

De acordo com Perelman e Tyteca (p. 257)  

 

“A transitividade é uma propriedade formal de certas relações que permite 
passar da afirmação de que existe a mesma relação entre os termos a e b e 
entre os termos b e c, à conclusão de que ela existe entre os termos a e c: as 
relações de igualdade, de superioridade, de inclusão, de ascendência são 
relações transitivas”.  

 

Esse argumento compreende a noção do todo, a partir da soma de suas partes, 

numa relação quase matemática. Quando se parte da compreensão de que aquilo que 

não faz parte de nenhuma das partes não faz parte do todo, temos aí o argumento da 

divisão, o que na realidade só se verifica quando o todo e as partes são homogêneos.  

 

 

e) Argumentos de comparação: os pesos, as medidas e as probabilidades  

 

             A comparação entre termos permite justificar um a partir de outro ou de outros 

da mesma categoria ou da mesma situação. Constitui-se como uma das formas mais 

recorrentes de argumentação na vida cotidiana. Trata-se de argumentos “(...) 

apresentados como constatações de fato, enquanto a relação de igualdade ou 

desigualdade afirmada só constitui, em geral, uma pretensão do orador.” (PERELMAN 

e TYTECA, 2005, p. 275). Mesmo confrontando realidades distintas devem ser 

distinguidos tanto dos argumentos de identificação quanto do raciocínio por analogia. 

Podem ser citadas, como exemplo de comparação, as noções de peso e de 

medida, ainda que não façam referência à quantidade especificamente, mas ao efeito 

que podem assumir no jogo argumentativo. As comparações também podem ser 
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fundamentadas: a) por oposições como quando se contrapõe o pesado ao leve; b) por 

ordenação quantitativa como quando se baseia em unidade de pesagem e c) por 

ordenamento como quando se utiliza uma escala de peso (o mais pesado que). 

O argumento pelo sacrifício é o tipo de comparação que consiste em 

estabelecer o valor de uma coisa - ou de uma causa - pelos sacrifícios que são ou 

serão feitos por ela (REBOUL, 2004, p.184).  

Há ainda o argumento pela probabilidade que leva a considerar que uma 

escolha resulta da análise da frequência de resultados positivos a ela associados. 

 

 

3.1.3.2 Argumentos fundados na estrutura do real 

       

Os argumentos que se baseiam em situações concretas, experimentadas na 

vida real, não se relacionam à lógica, mas fundamentam-se na experiência, nos elos 

reconhecidos entre as coisas. Recorre-se a eles utilizando-se aquilo que é aceito ao 

que se pretende admitir. 

De acordo com Perelman e Tyteca (2005) “Desde que haja elementos do real 

associados uns aos outros numa ligação reconhecida, é possível fundar nela uma 

argumentação que permite passar daquilo que é admitido ao que se quer admitir.” 

Depreende-se daí a possibilidade dessas estruturas produzirem efeitos de sentido 

dependendo da orientação argumentativa, quer como fatos, quer como verdade, quer 

como presunção. 

 

 

a) Ligações de sucessão 

 

Essas relações se caracterizam pela busca de justificativas, causas e 

explicações para as teses que se busca defender. Para construí-las, recorre-se às 

relações causa/efeito, consequência/finalidade. 

Analisando os fatos de acordo com tais relações, vale destacar alguns 

argumentos que se baseiam nessas ligações: a) argumentos pragmáticos- que 

avaliam um fato ou acontecimento a partir de consequências favoráveis ou 

desfavoráveis; b) argumentos por finalidade- “são fundados na ideia de que o valor de 
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uma coisa depende do fim cujo meio é ela”; c) argumentos pelo desperdício- justificam 

a conclusão de algo sem sucesso pelo fato de ter sido iniciada. Ainda há o argumento 

de superação que “consiste em seguir sempre, em ir além para conquistar um 

crescimento constante. E, finalmente o argumento de direção que  consiste em rejeitar 

uma coisa mesmo admitindo que é inofensiva ou boa - porque ela serviria de meio 

para um fim que não se deseja.” (REBOUL, 2004, p.175). 

 

 

b) Ligações de coexistência 

 

Com o intuito de unir elementos da mesma natureza, as ligações de 

coexistência relacionam os atributos à essência e os atos a pessoas. Esses 

argumentos visam estabelecer uma relação entre realidades diferentes, como por 

exemplo, se atribui a alguém que tem uma qualidade ou defeito a partir da observação 

de atos, constituindo o argumento de pessoa. Nesse raciocínio encontramos: o 

argumento de autoridade que se baseia em atos ou no prestígio de uma pessoa ou 

de um grupo de pessoas e cujo valor social serve como recurso de prova para 

sustentar uma tese. E ainda o recurso de prestígio que se fundamenta na moralidade 

de alguém pode estimular outras pessoas a imitá-la.  

Na contramão do argumento de autoridade, cabe destacar as técnicas de 

ruptura e travagem que se estabelecem a partir de relações antagônicas entre as 

pessoas e suas ações. Para Reboul (2004, p.178), essa técnica (argumento ad 

hommen) “consiste em refutar uma proposição, recorrendo a uma personalidade 

odiosa (...) ou então ressaltando as fraquezas de quem o enuncia”. 

Na verdade, as técnicas de ruptura e travagem objetivam refrear a construção 

de um juízo de valor a partir de preconceitos existentes entre o ato e a pessoa o que 

impediria o auditório de aceitar os argumentos do orador. Perelman e Tyteca propõem 

que a interação entre o fato e a pessoa sejam postos em ação, quando existir uma 

incompatibilidade entre o que julgamos da pessoa e o que pensamos do ato. (2005, 

p. 353). 
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c) Ligações simbólicas  

 

Embora os significados dos símbolos mudem de acordo com o meio, as 

ligações simbólicas por seu valor sociocultural, apresentam-se frequentemente 

associadas às ligações de coexistência, consistindo na aceitação de determinados 

valores em detrimento de outros. Como exemplo podem ser citados os símbolos que 

representam religiões, a pátria, agremiações esportivas, entre outros.  

A escala de valores que se estabelece entre os termos constituem o argumento 

de dupla hierarquia em que um se sobrepõe a outro, já admitidos pela sociedade. 

Reboul (2004, p. 179) cita um exemplo dado por  Aristóteles ao dizer que: “O que 

pertence a um deus é preferível ao que pertence a um homem, o que pertence à alma 

é preferível ao que pertence ao corpo.” 

A dupla hierarquia se constrói no estabelecimento de uma escala de valores 

entre os termos, em relação à escala já admitida pela sociedade. Ainda como 

argumento de hierarquia há o argumento a fortiori, que considera o que está com 

maior razão, enquanto, serve-se do limite entre as hierarquias para escolher uma das 

duas. E, finalmente os argumentos por diferenças de grau e de ordem, relativos às 

noções quantitativas (diferenças de  grau) e qualitativas (diferenças de ordem). 

 

3.1.3.3 Argumentos que fundam a estrutura do real 

 

Ainda que não se apoiem na estrutura do real, essas técnicas também são 

empíricas, na verdade criam ou pelo menos a completam, estabelecendo nexos não 

vistos ou não suspeitados entre as coisas. Partem de um fato particular para a 

construção de generalizações, com argumentos indutivos. Este argumento vai do fato 

à regra podendo ser subdividido em: fundamentos pelo caso particular (exemplo, 

ilustração, modelo/antimodelo) e raciocínio por analogia.  Os primeiros baseiam-se na 

relação entre estruturas, enquanto que a analogia baseia-se nas semelhanças entre 

coisas de natureza diferentes. 
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a) Argumento pelo exemplo, por ilustração e por modelo/ antimodelo. 

 

Quando o orador utiliza um exemplo como argumento, na realidade na busca 

fundamentar uma tese já conhecida pelo auditório. Este deve ser de caráter 

incontestável, visto que deve levar a uma conclusão. Em Perelman (2005, p. 405) “Um 

caso particular observado, jamais pode estar em contradição absoluta com um juízo 

cuja universalidade é empírica. Ele só pode reforçá-lo ou enfraquecê-lo”.  

A argumentação pela ilustração funciona como recurso de presença e de 

acordo com Souza (2008), “(...) se o exemplo busca a incontestação do fato, porque 

pretende fundamentar, a ilustração busca impressionar, mexer com a imaginação, 

porque parte de uma regra reconhecida socialmente”. 

E fácil confundir o argumento pela ilustração com o argumento pelo exemplo, 

no entanto, o primeiro fundamenta a regra, enquanto o último utiliza fatos ou eventos 

particulares a fim de “reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita” (PERELMAN, 

2005, p. 410). Outra diferença é o fato de que o argumento por ilustração pode 

representar algo fictício, duvidoso e induzir à generalização, enquanto o argumento 

pelo exemplo de forma alguma pode ser refutado. 

O argumento pelo modelo consiste em sugerir a imitação de determinadas 

ações, como na admiração que alguém exerce sobre o orador, a partir de condutas 

ou ações que lhe confere prestígio social. “Se a referência a um modelo possibilita 

promover certas condutas, a referência a um contraste, a um antimodelo permite 

afastar-se delas” (PERELMAN & TYTECA, 2008, p. 407).  Essa assertiva sugere algo 

a ser evitado, um antimodelo, relacionado a alguém cujas ações fogem dos padrões 

de comportamento aceitos pelo auditório. 

 

b) Argumento por analogia 

 

Segundo Reboul (2004, p. 185) “Raciocinar por analogia é construir uma 

estrutura do real que permita encontrar e provar uma verdade graças a uma 

semelhança de relações”. A analogia é estabelecida a partir da semelhança entre dois 

pares de termos, ainda que estes sejam de realidades diferentes. Na relação 

analógica “a” está para “b” assim como “c” está para “d”. A  analogia vai além da 
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simples comparação, uma vez que lida com uma realidade concreta e outra abstrata, 

enquanto a comparação lida apenas com realidades concretas. O objetivo desse tipo 

de argumento é esclarecer o “tema” - aquilo que se quer provar, algo abstrato- a partir 

do concreto, o “foro”. E em suma uma busca pela verdade dos fatos a partir de 

semelhanças de relações. 

Quando a analogia permite expressar elementos do tema e do foro com  

omissão de outros, configura-se como metáfora. A metáfora tem caráter 

argumentativo quando é empregada em função da defesa de uma teses ou opinião, 

de outra forma restringe-se seu uso ao estilo de texto. Segundo Perelman (2005, 

p.453) a fusão do domínio do tema e do foro, quando tem como objetivo criar uma 

emoção poética, melhor se presta a essa relação  e os tornam praticamente 

indissociáveis. 

 

3.1.3.4. Argumentos por dissociação de noções 

 

Até este ponto foram apresentadas técnicas relativas a associação de noções 

ou de elementos aparentemente independentes. Ao contrário dessas, existem ainda 

técnicas que buscam de alguma forma dissociar ou romper noções estabelecidas em 

pares hierarquizados, a fim de dissipar incompatibilidades com base na constatação 

de que todo discurso pode se contrapor a outro. 

Esses argumentos pretendem remover a incompatibilidade de uma tese, por 

meio da decomposição de um conceito, buscando apresentar uma visão coerente com 

a realidade. Entre os pares construídos hierarquicamente em nossa cultura podem ser 

citados, segundo Reboul (2004, p. 191): meio/fim, consequência/princípio, 

ocasião/causa, relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, múltiplo/uno, normal/normativo, 

individual/universal, particular/geral, teoria/prática, linguagem/pensamento, 

letra/espírito. 

O par aparência/realidade é o mais representativo da dissociação de noções, 

que permite com que sejam vistas duas realidades, uma aparente e uma verdadeira, 

uma vez que nem sempre a realidade aparente é, de fato, verdade. Perelman e Tyteca 

(2005) citam o exemplo de um bastão que, mergulhado parcialmente na água, torna-
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se aparentemente curvo quando se olha e reto, quando se toca. Duas realidades 

incompatíveis, pois uma é real, a outra apenas aparência. 

O estudo das técnicas argumentativas cumpre a função de possibilitar o 

conhecimento dos elementos retóricos implicados na elaboração e na defesa de suas 

teses, embora fique claro que essas técnicas são passíveis de falhas, podendo ser 

refutadas. Para Reboul (2004, p.194) “não se espera de um argumento apenas que 

ele seja eficaz, isto é, que seja capaz de persuadir seu auditório; espera-se que ele 

seja justo, isto é capaz de persuadir qualquer auditório, de dirigir-se ao auditório 

universal”. 

                

                                                  

3.2  A ARGUMENTAÇÃO E O CARÁTER DIALÓGICO DA LINGUAGEM  

 

Vimos até aqui que o ato argumentar está ligado ao estabelecimento e à 

manutenção de relações humanas em todas as sociedades, em todos os níveis 

sociais. É em função do outro que argumentamos, e para tanto, buscamos na 

linguagem, recursos capazes de provocar no outro o convencimento, a partir da 

utilização de um variado repertório de técnicas argumentativas. 

Em verdade, a compreensão dos elementos que constituem um evento 

comunicativo de qualquer natureza é um exercício de linguagem que possibilita  

estudos nas mais diversas áreas. Ao considerarmos que esse evento constitui um 

processo que emerge do social, de situações concretas, perpassado por uma carga 

ideológica, entendemos a necessidade de estudar o discurso como um elemento 

essencial ao processo de interação verbal, como uma realidade fundamental da 

língua. 

A proposta  interacionista de base dialógica, por sua abordagem filosófica, tem 

contribuído em diferentes campos do conhecimento, especialmente naqueles ligados 

à Linguística  como a Psicolinguística, a Linguística Textual, a Semântica Enunciativa, 

a Sociolinguística e a Análise do Discurso. 

Dentre as múltiplas abordagens teóricas que se ocupam com o caráter 

argumentativo da linguagem, pelo teor do  estudo vale destacar duas importantes 

vertentes: a TAL (Teoria da Argumentação na Língua) que estuda o aspecto 

argumentativo da língua, considerando os elementos estruturais que envolvem  seu 
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funcionamento e a  TAD (Teoria da Argumentação no Discurso), cujo olhar é voltado 

para o aspecto discursivo da  argumentação e que considera o princípio da interação 

entre os sujeitos numa perspectiva social e ideológica. É da argumentação no discurso 

que nos ocupamos neste estudo e sobre a qual já discorremos anteriormente. 

A argumentação embasada na concepção de linguagem, enquanto prática 

social, motivou-nos a um estudo fundamentado nos pressupostos interacionistas 

elaborados por Bakhtin no início do século passado. a que se acrescentam 

contribuições de autores que se dedicaram a tais como Braith (2005), Possenti (2009), 

Marcuschi (2008), Sobral (2006) e outros. De modo sucinto, intentamos promover uma 

revisão de noções como signo, enunciado, enunciação, dialogismo, interação verbal 

e gênero, a fim de estabelecer sua funcionalidade discursiva na constituição do sujeito 

e sua implicação no discurso. 

A concepção sociointeracionista que nos foi legada por Bakhtin configura-se 

como crítica aos postulados de Saussure (1999), cujo sistema abstrato considera a 

língua como o estudo dos signos e de suas regras de combinação e a fala, o exercício 

individual dentro dos limites da língua.  Perelman direciona o olhar exatamente para o 

ponto que falta no estudo de Saussure: a linguagem, elemento de convergência entre 

argumentação e interacionismo, ambos constituídos como campos de estudos 

linguísticos que a concebem como produto de uma ação humana em sociedade. 

Como elemento material, o amplo entendimento do fenômeno da linguagem 

humana provém da fala em seu pleno exercício, nas situações sociais mais diversas: 

nos mercados, na escola, no tribunal, na igreja e no bordel. Uma visão de língua viva 

em constante transformação não aceita como unidade básica o signo, mas o 

enunciado. O signo, tomado isoladamente, dispensa a presença de um enunciador 

(aquele que fala ou aquele que escreve), e de um receptor (aquele que ouve ou aquele 

que lê), enquanto um enunciado se realiza em situação concreta de uso. 

Ao falar ou escrever, o ser humano, enquanto sujeito social, tomando a palavra, 

estabelece um diálogo com um possível interlocutor. Essa diálogo  que se realiza em 

uma determinada situação histórica (tempo e local específicos). Dessa forma, a 

enunciação reflete e refrata as condições histórico-sociais dos envolvidos no discurso. 

Estes transformam uma palavra neutra em signo ideológico, a partir do instante em 

que dele se servem para argumentar, ordenar, replicar, enfim, como instrumento 

essencial às relações sociais. De acordo com Mosca (2005). 
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De nossa parte, defendemos que a teoria da argumentação – conhecida 
como a Retórica de nossos dias, profundamente vinculada ao saber de 
nossos antepassados culturais – pode conduzir a uma posição de 
dialogicidade, que não anularia as subjetividades, mas dialeticamente as 
incorporaria em sua trajetória, valendo-se delas para chegar à construção de 
novos saberes, novas atitudes, na construção de uma sociedade mais 
democrática. 
 
 

           Entendemos que o excerto acima ilustra de maneira bastante elucidativa a 

estreita relação que se estabelece entre os pressupostos teóricos da Nova Retórica e 

a concepção bakhtiniana sobre a relação dialógica, bem como sua implicação no 

universo do conhecimento. A tratar sobre o termo dialogismo, no entanto, torna-se 

necessário esclarecer a acepção em que a utilizamos neste estudo. 

 

 

3.2.1. Diálogo como elemento constitutivo do gênero  

 

  

A pretensão de estudar a forma como o aluno argumenta a produzir um texto 

de opinião, lembra-nos que, para escrever é necessário lançar mão de outros 

discursos, de um diálogo entre esses enunciados.  É preciso estabelecer que diálogo 

aqui, não significa o diálogo face a face, mas à relação do discurso com outros que 

circulam socialmente, uma vez a validade de qualquer enunciado só tem sentido em 

dado contexto sócio-histórico. No dizer de Bakhtin (2003, p. 296) 

 

Todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de 
um determinado campo. Os próprios limites do enunciado são determinados 
pela alternância dos sujeitos do discurso. Os enunciados não são indiferentes 
entre si, nem se bastam cada um a si mesmo; uns conhecem os outros e se 
refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos mútuos lhe determinam 
o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como 
uma resposta aos enunciados precedentes dentro de um determinado campo 
(aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, 
confirma, completa, baseia-se neles, subtende-os como conhecidos, de certo 
modo os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição definida em 
uma dada esfera de comunicação, em uma dada questão, em um dado 
assunto etc. 
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O autor ainda afirma que o dialogismo é constitutivo da linguagem e, mesmo 

em produções monológicas, existe um caráter dialógico. Referimos aqui não ao 

diálogo entre locutor e interlocutor, mas entre discursos. Sobre esse aspecto Brait 

(2005, p.95) afirma: o “dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre 

o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos 

que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos”.   

Para Sobral (2006), o dialogismo é da ordem do arquitetônico, constitutivo não 

apenas do discurso, mas da linguagem e mesmo da ação, enquanto o diálogo, é da 

ordem do composicional e, tratando das réplicas de um diálogo face a face ou de sua 

apresentação discursiva, este configura-se como um fenômeno constitutivo do 

dialogismo que o  transcende, tendo-o como elemento evidente, enquanto nível de 

materialidade discursiva. 

“A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a 

vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo corpo, os atos”. 

(Bakhtin 2003 p. 348). Podemos inferir que o dialogismo é parte tanto da estrutura da 

linguagem quanto do agir do homem e, como dimensão social constitutiva do discurso, 

está implicada na compreensão ativa e responsiva, numa dimensão caracterizada por 

marcas de discursos anteriores que por sua vez permite elaborar novos dizeres. 

Dada a complexidade de significação do vocábulo, dialogismo pode ser 

entendido como um termo genérico que representa um entrecruzamento de vozes, no 

entanto é frequentemente associado à dialogo como sinônimo de conversa.  É preciso 

lembrar que esse conceito também é apresentado muitas vezes ligado ao conceito de 

polifonia, como se fossem equivalentes. 

No entanto o primeiro é um princípio constitutivo da linguagem, em que há uma 

voz predominante (que mascara as demais) enquanto a polifonia é caracterizada pela 

presença de vozes polêmicas  que se revelam no discurso (polifônico). 

O dialogismo permite que o sujeito construa sua imagem por meio de um 

processo de interação no qual ele se reconhece a partir da visão do outro, na imagem 

que o outro exterioriza a seu respeito. Assim o eu se projeta no outro que, por sua vez 

também se proteja no eu. Ao enunciar, o locutor aciona ressonâncias dialógicas, 

retomando discursos já proferidos sobre a mesma temática pois segundo Bakhtin 

(2003, p. 297) “(...) o enunciado está repleto de ecos e lembranças de outros 
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enunciados”.  Esse movimento de ir e vir, necessário para a elaboração do enunciado 

confirma o valor daquilo que se entende por diálogo, na acepção da linguagem 

enquanto interação social. 

A linguagem, representando o espaço interacional entre os sujeitos, revela, 

quer na fala, quer na escrita, elementos do contexto social em que estão inseridos. 

Evidenciam-se aí experiências familiares, valores, conhecimentos adquiridos, bem 

como traquejo social, especialmente quanto à abordagem do interlocutor, a forma de 

dizer aquilo que ele espera ou não ouvir. Este pode, como já vimos,  ser real ou 

possível (ouvinte ou leitor) que representa o auditório social, dirigida ou não a um 

público imediato. 

            A existência desse auditório (interlocutor) não tem sua importância relacionada 

a um determinado gênero, mas é imprescindível para a produção de qualquer um. 

Impregnado de discursos que circulam socialmente, o sujeito reconstrói os 

enunciados, de modo que embora não seja novo, apresente-se renovado, adequando-

se a discursos específicos, que se definem de acordo com a situação de interação 

social. Apoiando-nos nos dizeres de Bakhtin (2003) sobre interação verbal, somos 

levados a afirmar que a  capacidade de utilizar os gêneros discursivos amplia-se à 

medida que se modificam as situações, provocando a necessidade de adequação 

destes às novas situações comunicativas. Por conseguinte, as mudanças que se 

verificam em determinados campos da atividade humana implicam o surgimento ou 

desaparecimento de determinados gêneros. 

Julgamos pertinente abordar neste ponto a noção de gênero discursivo, a partir 

da visão interacionista, a fim de utilizá-la como referência na análise do  artigo de 

opinião, objeto de estudo desta pesquisa, largamente utilizado no contexto escolar, 

principalmente no Ensino Médio. 

Bakhtin define gêneros como enunciados concretos, utilizados nas relações 

sociais, determinados pelo contexto em que são produzidos. Por serem elaborados 

pelas necessidades de comunicação, e atenderem às diversas áreas do 

conhecimento e das atividades humanas, são “relativamente estáveis”, o que garante 

sua estabilidade, não impedindo uma possível evolução, pois sendo fruto de uma 

sociedade em constante mudança, apresentam também um aspecto dinâmico. Assim 

ele os define: 
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Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 
cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (2003, p. 261-
26) 
 
 

Adotados sob uma perspectiva dialógica os gêneros primários (tipos simples 

de enunciados) e secundários (tipos complexos – romances, dramas, pesquisas, etc.). 

Estes assumem papel relevante no processo enunciativo, principalmente se levarmos 

em conta que essas diversas formas de elaboração do discurso, bem como das 

formas de se dirigir a alguém, é que constituem a grande diversidade de gêneros que 

existem. 

Como resultado da visão de vários estudiosos, Marcuschi (2011), refere-se ao 

gênero como uma categoria fluida, como entidades dinâmicas tendo em vista que, 

assim como a linguagem (seu elemento fundamental) variam, adaptam-se, renovam-

se e multiplicam-se. Os gêneros mantêm entre si uma inter-relação, permitindo que 

os gêneros primários possam ser absorvidos e transmutados pelos secundários. À 

primeira vista isso pode gerar uma dificuldade para o reconhecimento e para sua 

classificação. Para caracterizá-los e defini-los, o autor utiliza a expressão 

intergenericidade para o fenômeno em que em um gênero pode assumir o formato de 

outro como, por exemplo, um poema lírico em forma de receita culinária. 

(MARCUSCHI, 2008, p.166), A intergenericidade seria, então diferente da 

heterogeneidade tipológicas de gêneros, pois se refere ao fato de um gênero compor 

sequência textuais diversas (uma reportagem pode conter narrativa, descrição).  

Utilizamos os gêneros do discurso sempre que fazemos uso da língua, mesmo 

que não tenhamos consciência disso. Se eles não existissem, a comunicação verbal 

seria impraticável, pois a cada enunciado seria necessário criá-los, logo, da mesma 

forma que é necessária uma estrutura sintática, faz-se necessária também uma 

estrutura textual. (BAKHTIN, 2003, p.283) 

Revestidos de propósito comunicativo, os gêneros materializam-se de  acordo 

com a necessidade sócio-histórica. No tocante ao artigo de opinião, de que trataremos 

adiante, cabe observar que tendo sua origem ligada ao meio jornalístico, caracteriza-

se principalmente pela abordagem de temáticas do cotidiano, construído a propósito 

da defesa de um ponto de vista particular. No âmbito da sala de aula, o artigo de 
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opinião pode funcionar como um megainstrumento a serviço do aprimoramento da 

habilidade de argumentar como ponto de partida ou de chegada nas atividades de 

produção. 

Na argumentação, a escolha das palavras  para construir nosso dizer, quando 

desejamos atuar sobre o outro, na defesa de uma tese, apresenta-se carregada de 

sentidos, fruto da formação ideológica e discursiva de todo sujeito.  

      

 

3.2.2 Efeitos de sentidos  

  

No processo de enunciação, a palavra, como signo ideológico, ao contrário de 

sua neutralidade enquanto sistema abstrato, reflete e retrata a heterogeneidade 

constitutiva do produtor.  Nas práticas discursivas o caráter dialógico dos enunciados 

revela uma multiplicidade de sentidos. Apoiados nos estudos de Sírio Possenti 

(2001,p.160)  podemos  afirmar que o discurso “é um efeito de sentido, uma posição, 

uma ideologia que se materializa através da língua”. E mais adiante o discurso se 

constitui pelo trabalho com e sobre os recursos de expressão que produzem 

determinados efeitos de sentidos em relação com as condições de produção 

especificas. 

Enquanto sujeito ideológico, nas situações de interação social, o orador 

mobiliza elementos capazes de atribuir sentidos ao discurso e,  como afirma Possenti 

(2001, p.50), os sentidos são construídos nos diálogos entre sujeitos, assim “o sentido 

não é posto previamente, não é algo pronto, da materialidade da língua, mas num 

“efeito de sentido” que “nunca é o sentido de uma palavra, mas de uma família de 

palavras que estão em relação metafórica (ou o sentido de uma palavra é o conjunto 

de outras palavras que mantém com ela certa relação)”. 

Compartilhamos do pensamento de que, no processo discursivo, para a 

diversidade de sujeitos que existem, deve existir também vasta possibilidade de 

produção e recepção, determinada por diversos fatores, entre eles o mais 

determinante talvez seja o que se refere às marcas ideológicas que cada um tem 

impresso em si.  
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No entanto, no processo de construção de significados, torna-se mister que os 

participantes tenham condição de compreender os dizeres, assumindo uma atitude 

responsiva, pois de acordo com  Bakhtin (2003, p. 271): 

[o interlocutor] concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, 
adapta, apronta-se para executar etc. e esta atitude do ouvinte [leitor] está 
em elaboração constante durante todo o processo de audição [leitura] e de 
compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras 
emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo 
é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau 
dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta 
e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o 
locutor. 

  

Nessa relação vale ainda ressaltar a questão da multiplicidade de sentido que 

pode assumir um enunciado.  Para Perelman e Tyteca (2005, 31) “os significados das 

palavras usadas na vida cotidiana, assim como nas ciências e humanidades, são 

sistemas em evolução, não entidades eternas.” Logo, os participantes de um evento 

discursivo precisam dedicar atenção à questão das escolhas linguísticas, buscando 

adequá-las às  mais diversas circunstâncias da vida em sociedade. 

A análise de gêneros a que nos propomos, não visa apenas considerar o 

aspecto linguístico textual, mas investigar os efeitos de sentido que deles emanam. 

Considerando o emprego das técnicas argumentativas para a adesão às teses 

apresentadas nos artigos de opinião, torna-se mister deslindar os possíveis sentidos 

construídos em uma mesma materialidade textual. 
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CAPÍTULO IV:  

A ARGUMENTAÇÃO EM ARTIGOS DE OPINIAO DA OLP 

  
 

 
Em vez de fundamentar nossa filosofia em verdades 
definitivas e indiscutíveis, partiremos do fato de que 
homens e grupos de homens aderem a toda espécie de 
opiniões com uma intensidade variável, que só é 
conhecida quando posta à prova. (Perelman e Tyteca, 
2005, p. 577) 
 
 

Nosso trabalho analisa a argumentação em artigos de opinião das Olimpíadas 

da Língua Portuguesa (2008, 2010, 2012), atentando para três diferentes questões: 

a) as teses construídas; b) as técnicas argumentativas mais presentes nestas 

produções e c) a relação orador/auditório. E ainda, com um olhar para a questão da 

produção textual propriamente dita, discutimos o artigo de opinião da OLP, enquanto 

gênero.  

Cada um desses aspectos os envolve perguntas que norteiam nossas análises. 

Sobre as teses indagamos como elas se constituem no texto, que acordos são feitos 

para o orador chegar a essa tese e em que técnica argumentativa ela se fundamenta, 

destacando-lhe os argumentos principais e, ao final, pela própria natureza do gênero 

(artigo de opinião) e, principalmente de suas temáticas, interrogamos sobre os 

sentidos que foram dados aos elementos envolvidos na tese.  

Sobre as técnicas argumentativas, nossa busca é pelos argumentos de 

ancoragem, aqueles que não são os principais, mas apoiam a tese central, na qual já 

terá sido discutida a técnica principal e seus argumentos. Sobre o orador e seu 

auditório indagamos como a interação social, o diálogo no sentido bakhtiniano estão 

presentes nos argumentos do discurso e quais valores aparecem como forma de 

acordo entre o orador,  que constitui uma imagem ao falar e um auditório que pode 

ser particular ou universal. Buscamos ainda relacionar as categorias estudadas com 

o artigo de opinião, depreendendo daí os sentidos revelados, uma vez que todo  

discurso engloba outros discursos, pois  ao se estabelecer  um diálogo,  a linguagem  

é utilizada em seu sentido comunicativo mais abrangente.  
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4.1 OS ACORDOS PRÉVIOS, AS TESES DEFENDIDAS E OS EFEITOS DE 

SENTIDOS SOBRE “O LUGAR ONDE VIVO” 

 

  

Este tópico propõe responder ao primeiro objetivo específico de nossa pesquisa 

que se constitui em analisar artigos de opinião vencedores da OLP, focalizando os 

processos argumentativos utilizados pelo orador na construção das teses, em diálogo 

com o auditório. Assim, apresentamos e discutimos as teses defendidas pelo aluno, 

enquanto orador, em consonância com a proposta de dissertar sobre o lugar em que 

vive. Essa proposta permite a elaboração de textos de temáticas bastante 

heterogêneas, dada a diversidades de questões que envolvem a vida do homem em 

qualquer lugar que habite. 

 Por meio de um olhar atento sobre o debate relativo a essas questões, 

analisamos como ocorre o processo de construção das teses centrais, que envolve os 

acordos prévios, os quais, como diz Sousa (2008), surgem da interação 

orador/auditório e se tornam âncoras para a construção argumentativa das teses que, 

por sua vez, fundamentam-se em uma determinada técnica argumentativa axial, isto 

é, principal, e criam sentidos em detrimento de outros para o discurso. No artigo de 

opinião, especialmente, é possível observar esses sentidos, porque o gênero gera 

sentidos, promove discordâncias. 

Como tratam de assuntos diversos e tendo sido produzidos em anos diferentes, 

por uma questão didática, analisaremos as teses principais dos quinze artigos em dois 

blocos, considerando a proximidade temática: no primeiro, os textos que abordam 

problemas ambientais e no segundo aqueles que tratam de questões ligadas a temas 

sociais. Os textos estão codificados seguindo uma ordem de letra, para indicar artigo 

(A), número para indicar a ordem (aleatória) por ano e o próprio ano, como por 

exemplo: A1/2008, A3/2010, A5/2012. Assim os excertos dos textos analisados 

encontram-se pontuados com a tipologia “exemplo”, seguida da codificação, como 

“exemplo 01” e assim sucessivamente.  

 Para otimizar a visualização das teses centrais dos 15 artigos que constituem 

o corpus, apresentamos o quadro seguinte: 
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  Quadro 04-  Teses defendidas nos textos que constituem o corpus 

TÍTULO DO ARTIGO TEMÁTICA TESE 
 

A1/2008-Sustento de 
alguns, ruína de outros 

Ambiental O fumo, principal atividade econômica, gera mais 
prejuízos à saúde que lucro à cidade de Major Vieira-
SC 

A2/2008–Cavaleiros da cana 
versus mecanização 

Ambiental A mecanização da colheita destruirá a principal fonte 
renda de Tamboara-PR 

A3//2008-BR-364: 
desenvolvimento ou 
preservação?  

Social A pavimentação da rodovia trará progresso para a 
cidade de Cruzeiro do Sul-AC 

A4/2008-Praça de 
trabalhadores  

Social A retirada dos ambulantes da Praça da Sé de 
Fortaleza-Ce ocasionará desemprego, por isso é  
necessário  um melhor estudo para solucionar o 
problema 

A5/2008-Em defesa da vida Ambiental As pedreiras de quartzito devem ser fechadas devido 
aos prejuízos causados ao meio ambiente e à saúde 
da população de Alpinópolis. 

A1/2010-Lobos disfarçados 
de cordeiros 

Social A pedofilia na Igreja Católica não é resultado do 
celibato clerical. 

A2/2010-O problema que 
ofusca o brilho   

Ambiental É preciso minimizar o impacto ambiental causado 
pelos resíduos químicos provenientes da fabricação 
de bijuterias na cidade de Limeira- SP 

A3/2010- A violência adentrou os 
muros de nossas escolas. E 
agora? 

Social A segurança armada não é solução para a violência 
na escola 

A4/2010-Caldas Novas que 
os turistas não veem   

Social A turismo em Caldas Novas-GO não beneficia os 
munícipes. 

A5/2010-Desenvolvimento?  Ambiental A empresa de mineração Elisabeth precisa minimizar 
e reparar os danos já causados ao meio ambiente na 
cidade de Pedra Lavrada-PB 

A1/2012-Revolução verde  
 

Ambiental O uso de agrotóxicos para aumentar a produção 
agrícola afeta a saúde da população de Santa 
Margarida do Sul- RS 

 
A2/2012- O Haiti é aqui 
 
 

Social Acolher os imigrantes haitianos além de uma atitude 
humanitária é uma forma de os acrianos chamarem a 
atenção do governo para sua própria situação  

A3/2012-Natal: noiva do sol, 
amante da prostituição 

Social O turismo sexual é um problema de ordem social que 
precisa de um esforço conjunto para ser solucionado 

A4/2012-A favor da memória 
 

Social A chaminé da fábrica Brasil Oiticica deve ser 
preservada como marco histórico para as futuras 
gerações. 

A5/2012-Os piratas do rio 
Amazonas 

Social É preciso proteger o rio Amazonas do roubo de suas 
águas por países estrangeiros. 

                                          Fonte: Soares (2015) 

 

Considerando o aspecto temático analisaremos primeiramente os textos 

A1/2008, A2/2008, A5/2008, A2/2010, A5/2010 e A1/2012, cujas teses abordam 

problemas ambientais. Em seguida, a análise se efetivará nos artigos que tratam de 

questões ligadas a temas de natureza social: A3/2008, A4/2008, A1/2010, A3/2010, 

A4/2010, A2/2012, A3/2012, A4/2012 e A5/2012. 
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 4.1.1 Análise de artigos que abordam questões relacionadas ao meio ambiente 

  

 

 Então, considerando os textos que discutem questões envolvendo o meio 

ambiente e seus desdobramentos como: meio ambiente e saúde, meio ambiente e 

ética, meio ambiente e consumo, serão neste primeiro momento analisados os artigos: 

A1/2008 (Sustento de alguns, ruína de outros) , que discute o cultivo do fumo e a tese 

de que, embora constitua a principal fonte de renda da cidade de Major Vieira, a 

fumicultura acaba sendo a fonte de muitos males, não só para a população da cidade, 

mas para todos os que são usuários de fumo. A2/2008 (Cavaleiros da cana versus 

mecanização), que defende a tese de que a mecanização da colheita de cana de 

açúcar destruirá a principal fonte de renda de Tamboara - PR; A5/2008  (Em defesa 

da vida) , cuja tese principal está relacionada à extração do quartzito na cidade de 

Alpinópolis-PR e discute o fechamento das pedreiras que, segundo o orador causam 

graves prejuízos à saúde. A2/2010 (O problema que ofusca o brilho) sustenta a ideia 

de que é preciso, senão sanar, pelo menos minimizar o impacto ambiental causados 

pelos resíduos químicos provenientes da fabricação de bijuterias na cidade de 

Limeira; enquanto A5/2010 (Desenvolvimento?),  defende a tese de que a empresa 

de mineração Elisabeth precisa minimizar e reparar os danos causados ao meio 

ambiente da cidade de Pedra Lavrada pela exploração mineral; e finalmente   A1/2012 

(Revolução verde), artigo defendendo que o uso de agrotóxicos afeta a saúde da 

população de Santa Margarida do Sul- RS.   

Feita a explanação do objetivo do primeiro ponto de discussão do nosso 

trabalho, analisemos o processo de construção das teses centrais, que envolve os 

acordos prévios, as técnicas argumentativas axiais e ainda os efeitos de sentido 

depreendidos do ponto de vista do orador. Iniciemos pelo artigo A1/2008.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=248:artigo-de-opiniao-sustento-de-alguns-ruina-de-outros&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
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Exemplo 01 
A1/2008 
Um dos problemas da nossa cidade está exatamente na principal atividade da agricultura major-
vieirense: o cultivo do fumo. A maioria da população não vê problema algum; pelo contrário, acha que 
o cultivo do tabaco é a única alternativa de desenvolvimento para o município. Quase ninguém percebe 
que o mesmo fumo alimenta a economia local e se transforma no cigarro que mata tantas pessoas. 
Mas eu acredito que essa mentalidade pode ser mudada quando os habitantes de Major Vieira 
perceberem que a fumicultura é uma atividade rentável, porém ela envolve questões éticas, de saúde, 
ambientais e até culturais.  
Apesar de a atividade fumageira não utilizar grandes áreas de terra, o que torna favorável aos pequenos 
agricultores, o fumo necessita de muitos agrotóxicos, que geralmente são aplicados manualmente e, 
pior, sem o cuidado necessário, causando diversos problemas de saúde aos fumicultores. 
(...) Não é correto Major Vieira continuar se desenvolvendo às custas da produção da matéria-prima de 
uma droga que mata milhões de pessoas no Brasil e no mundo, inclusive na nossa própria cidade. 
 

   

Para defender a tese de que o fumo, principal atividade econômica, gera mais 

prejuízos à saúde do que lucro à cidade de Major Vieira, o aluno se ampara num 

discurso já instituído em nossa sociedade, cuja comprovação científica, inviabiliza 

qualquer refutação: “fumar é prejudicial à saúde”, um discurso presumido logo no 

início do artigo, na afirmação sobre o cultivo do fumo, e que se constitui como eco de 

outros discursos, pois, conforme Bakhtin (2010, p. 275), ao enunciar, o indivíduo 

apoia-se em outros discursos para construir-se, quer dizer, esse “eu” está constituído 

por uma coletividade, os “outros”. 

Percebemos claramente que o aluno na condição de orador fala para um 

auditório que supera os habitantes da localidade, pois, como ele diz, acredita que a 

“mentalidade pode ser mudada quando os cidadãos de Major Vieira perceberem” as 

questões que se escondem na atividade mais rentável do município.  

O apelo a esse discurso funciona como acordo prévio sobre o qual se 

desenvolve a argumentação. A força deste acordo não se limita à sua aceitação por 

parte do auditório, mas é uma premissa tão verdadeira, no contexto da argumentação 

que, diante do auditório presumido neste discurso, vai servir de apoio direto à tese 

central, direto porque não é preciso o orador utilizar-se de um argumento, de uma tese 

de adesão inicial, que implique em uma manobra que, a princípio pareça contrariar a 

tese central, e cuja eficácia, concordância, só seja observada ao final do discurso.  

Mesmo assim, esse acordo pode ser feito também com um auditório composto 

pela população vieirense, pois dificilmente os moradores iriam discordar de que fumar 

é prejudicial à saúde, neste caso, o orador o usaria para, ao final do discurso, fazer o 

auditório enxergar que a tese inicial com a qual concordaram é incompatível com a 

defesa de cultivar o fumo, de que ele é bom.  Então, se a premissa “fumar é prejudicial 
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à saúde” é admitida, é consensual, logo, independente dos lucros que o fumo traga, 

ele é nocivo e seus danos se estendem também a uma população que não enxerga a 

realidade por trás dos “benefícios” gera. 

A tese de que o fumo, principal atividade econômica, gera mais prejuízos à 

saúde do que lucro à cidade de Major Vieira é construída sobre argumentos com base 

na estrutura do real (ligações de sucessão) em que o orador aprecia o fato (real), 

fundamentado na relação de causa e efeito, destacando seu aspecto negativo como 

algo que se sobrepõe ao aspecto positivo. O cultivo do fumo é o fato real, o fumo é a 

causa e os malefícios advindos dele, inclusive a morte, são os efeitos, os quais se 

sobrepõem ao benefício da geração de renda, considerada vital, pelos moradores, 

para a economia da cidade. 

 Essa técnica pode ser verificada ainda ao longo do texto, na construção da 

tese central, em passagens como “o fumo necessita de muitos agrotóxicos, que 

geralmente são aplicados manualmente e, pior, sem o cuidado necessário, causando 

diversos problemas de saúde aos fumicultores”. O orador  utiliza a ideia de que a 

aplicação de produtos químicos é um fator  que contribui para a nocividade desse tipo 

de cultura e no fechamento do discurso,  quando diz não achar correto  que a cidade  

sobreviva e se desenvolva  às custas de uma droga cujos efeitos destroem vidas, quer 

de quem produz, quer de quem consome. A tese, portanto, apresenta-se, desenvolve-

se e se reafirma nessa relação causa e efeito, na técnica dos argumentos fundados 

na estrutura do real, uma vez que, como dizem Perelman e Tyteca (2005), os 

argumentos que se baseiam em situações concretas, experimentadas na vida real, 

não se relacionam à lógica, mas fundamentam-se na experiência, nos elos 

reconhecidos entre as coisas. 

Depreendemos daí como efeito de sentidos construído pelo aluno orador a 

ênfase nos malefícios advindos de uma produção que a longo prazo pode significar a 

ruína de sua  cidade, num posicionamento que diverge  do pensamento da  maioria 

da população.   

O esquema argumentativo de A2/2010 é, em alguns pontos, semelhante ao do  

A1/2008, especialmente no que tange à questão da técnica argumentativa que 

constitui a tese. Vejamos: 
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Exemplo 02 
A2/2010  
(...) Grande parte da população da cidade trabalha e sustenta suas famílias com a fabricação de 
bijuterias, que inclui solda, montagem e banho (tratamento químico que dá brilho às peças), com a 
comodidade de serem montadas em fabriquetas de fundo de quintal e banhadas em grandes ou 
pequenas empresas, clandestinas ou legalizadas 
(... ) No entanto, uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental causado principalmente por 
empresas não regularizadas, geralmente situadas em bairros da periferia da cidade. Por não terem 
condições básicas de funcionamento e pela ganância dos proprietários que só visam ao lucro e não 
tratam seus resíduos químicos, despejam tais substâncias, provenientes do processo produtivo dos 
folheados, diretamente no esgoto de Limeira. Como consequência disso, as águas fluviais da cidade 
apresentam grande quantidade de metais pesados, como cromo, níquel, cobre e chumbo – um risco 
para a saúde e o bem-estar dos cidadãos, que, em contato com esses metais, podem ser acometidos 
de problemas gastrintestinais, anemia, danos no sistema nervoso central, disfunção renal, entre outros. 
“(...) são essas empresas poluidoras que mais empregam a população humilde da cidade, que por ter 
poucos recursos de renda e educação aceita trabalhar nessas fábricas, mesmo correndo riscos de 
contaminação (...) 
 “ (...) consequentemente com a regularização e a profissionalização dos trabalhadores desse setor, a 
economia , a saúde dos cidadãos e a infraestrutura de Limeira melhorarão. 
 

 

Para defender a tese de que é preciso minimizar o impacto ambiental causado 

pelos resíduos químicos provenientes da fabricação de bijuterias na cidade de 

Limeira- SP, o orador  para o desenvolvimento do processo argumentativo, parte da 

afirmação de que a fabricação de joias  move a economia da cidade, mas acarreta 

problemas,  o que podemos verificar em “Grande parte da população da cidade 

trabalha e sustenta suas famílias com a fabricação de bijuterias (...)”  “(...) com a 

comodidade de serem montadas em fabriquetas de fundo de quintal e banhadas em 

grandes ou pequenas empresas (...)”., informações que, por se constituírem como 

dados comprováveis, funcionam no discurso como um elemento de acordo entre o 

orador e o auditório. O acordo vai buscar a compatibilidade entre admitir que se a 

atividade é necessária, ela necessita ser administrada, legalizada, correta do ponto 

de vista ambiental e social. 

 O texto discute a produção de joias folheadas e, por conseguinte, o problema 

ambiental ocasionado por empresas produtoras de bijuterias. Segundo a oradora, 

trata-se de uma questão já em pauta nas discussões da sociedade limeirense, 

aparente em “uma questão muito discutida por aqui”, o que também, apesar de indicar 

um auditório para além da população do lugar, não a deixa de fora da condição de 

interlocutora. A tese principal está alicerçada em argumentos que fundam a estrutura 

do real (ligações de sucessão), por vínculo causal. Assim, ele parte da premissa de 

que empresas não regularizadas constituem o principal fator, a causa, para a poluição 
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das águas fluviais, consequentemente com grande impacto, consequências para a 

saúde da população.    

 Em outras passagens podemos verificar essa relação também pelo argumento 

causa/consequência, como em “(...) a população humilde da cidade, que por ter 

poucos recursos de renda e educação aceita trabalhar nessas fábricas, mesmo 

correndo riscos de contaminação (...)”. Ou ainda quando há uma relação desta vez de 

causa e efeito (argumentos que fundam ao real), ao como na afirmação 

“consequentemente com a regularização e a profissionalização dos trabalhadores 

desse setor, a economia, a saúde dos cidadãos e a infraestrutura de Limeira 

melhorarão”, em que as ações propostas (regularização, profissionalização) são as 

causas que implicam em efeitos benéficos para a sociedade. Portanto é também a 

técnica com base na estrutura do real que constitui a tese nesse artigo. 

Estabelece-se no discurso um efeito de sentido que visa dissociar a ideia do 

crescimento econômico como resultado da produção de joias, o que, na verdade 

constitui um problema para a população, em virtude da contaminação das águas por 

resíduos químicos. A ideia da forte discrepância social verificada em Limeira deve-se 

ao fato de coexistirem no mesmo espaço grandes empresas e uma população 

extremamente pobre. O mesmo produto que mais vende é considerado nobre ou até 

mesmo supérfluo, para muitas pessoas que com ele trabalham falta o básico para 

sobreviver com dignidade, sem terem que se submeter a situações de escravidão.  

Ainda envolvendo a exploração do meio ambiente e do trabalhador, o artigo 

“Em defesa da vida” (A5/2008) apresenta a polêmica que se criou pela extração mineral 

em Alpinópolis, conforme o exemplo 03, a seguir: 

 

Exemplo 03 
A5/2008  
 “Minha cidade, Alpinópolis, conhecida com “Cidade das Pedras”, situa-se no sudoeste mineiro, uma 
região com riqueza biológica incalculável (...)” “a extração de quartzito, no Parque Nacional da Serra 
Canastra, vem causando graves problemas ambientais, gerando polêmica entre os moradores. Há 
aqueles que são a favor da extração de quartzito, enquanto outros lutam pela preservação do lugar.” 
(...) Apesar de a extração das pedras trazer benefícios, sou a favor do fechamento de todas as 
pedreiras, principalmente, as do Parque. Sou filha de um extrator de pedras e sei como é difícil viver 
na dúvida, com a possibilidade de a qualquer momento meu pai ficar desempregado. Sei que algumas 
pessoas podem pensar que estou sendo incoerente, já que convivo diariamente com a insegurança. 
Mas o problema do desemprego torna-se pequeno comparado à importância da preservação do meio 

ambiente e da saúde dos extratores.  
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Ao apresentar a “riqueza biológica incalculável” da cidade de Alpinópolis e o 

fato de estar sendo ameaçada pela extração de quartzito, o que também exerce um 

impacto direto na saúde do trabalhador, a oradora propõe como tese central do texto 

o fechamento das pedreiras, a fim de que  sejam garantidas a preservação das 

riquezas ambientais e a manutenção da saúde da população. Diferente dos outros 

artigos analisados até agora, podemos dizer que o próprio título já propõe um acordo 

com o auditório, isso porque, se como dizem Perelman e Tyteca (2005), os objetos do 

acordo são os fatos, as verdades, as presunções, os valores e as hierarquias de 

valores, é correto afirmar que o valor da vida aparece neste discurso no topo da 

hierarquia social. Com efeito, nenhum auditório discorda de que a vida tem valor, de 

que ela está acima de qualquer bem material. 

Esse acordo vai preparar o auditório para a tese central, a qual podemos dizer 

necessita mesmo de um elemento que para lhe dar sustentação seja muito bem visto 

aos olhos do auditório, isto porque a tese propõe que todas as pedreiras de quartzito 

devam ser fechadas devido aos prejuízos causados ao meio ambiente e à saúde da 

população de Alpinópolis. Defender algo assim, sem fazer nenhuma ressalva ou 

propor alguma alternativa para evitar o acontecimento, dependendo do auditório, 

confere ao orador um certo tom de intransigência. 

É por meio de uma argumentação com base na estrutura do real, 

especialmente pelo argumento pragmático que a tese é proposta. O argumento 

pragmático é também um argumento por causa e consequência, porém, geralmente 

usado em defesas de pontos de vista, vai além de mostrar um problema e as 

consequências dele. Nos artigos de opinião especialmente é possível vê-lo nas 

propostas elaboradas ao se pedir que algo seja feito em favor de gerar algum efeito. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 98), o argumento pragmático é aquele “ (...) que 

permite apreciar um fato pelas suas consequências”; assim o fechamento de todas as 

pedreiras é o fato, a causa, que, por ser polêmico, radical, inevitavelmente atrai o olhar 

do auditório para si; o que deriva desse fato, são consequências que podem ser 

benéficas ou não. Na proposta do orador especificamente as consequências são 

boas, “garantir a vida em equilíbrio para nós e para as próximas gerações”. Assim, 

nesta espécie de raciocínio pragmático o valor das consequências é transferido para 

a causa, como diz Abreu (2009).  
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O discurso todo traz como técnica argumentativa principal os argumentos com 

base na estrutura do real. Além do argumento pragmático, são apresentadas causas 

e suas consequências ao falar da extração do quartzito, que, se por um lado, é 

responsável por emprego e renda, por outro representa também um problema o qual, 

segundo a oradora, traz consequências negativas para o meio ambiente e para a 

população. A oradora reforça a tese ao reconhecer que “pode parecer incoerente” 

pedir o fechamento das pedreiras, uma vez que é filha de um extrator, no entanto, 

visualiza um efeito muito mais consistente da ação que propõe.  

Fica claro nesse artigo a hierarquia de valores que leva o aluno a considerar 

aspectos relativos ao meio ambiente e à valorização da vida como essenciais, pelos 

quais até mesmo alguns sacrifícios devem ser realizados. A oradora fala a um 

auditório que também é constituído pela população de sua cidade, percebemos isso 

quando ela se coloca como exemplo de filha de um trabalhador das pedreiras. Assim, 

neste artigo, “o lugar onde vivo” é visto como rico em recursos naturais, mas com 

graves problemas advindos da falta de uma política social que melhore a vida de seus 

habitantes e preserve a biodiversidade. 

Analisemos, agora, a tese no artigo A1/2012:  

 

Exemplo 04: 
 A1/2012 
A partir da década de 1970 intensifica-se a chamada “revolução verde”, programa idealizado para 
multiplicar a produção agrícola nos países menos desenvolvidos. O modelo incentiva o uso de 
sementes geneticamente modificadas, insumos, mecanização, produção em massa, irrigação, 
barateamento dos custos e gerenciamento de produção. 
 
Com o passar do tempo, os efeitos dos agrotóxicos surgem, como a contaminação humana e do meio 
ambiente. As pragas tornam-se resistentes e, por isso, eles deixam de ser efetivos, levando à adição 
de mais aplicações ou o uso de novas moléculas ainda mais potentes. 
Embora reconheça que ainda inexista a produção de agentes tecnologicamente corretos que venham 
atender a todas as lavouras quanto ao combate às pragas, discordo do uso dos agrotóxicos. Sou 
partidário da cultura orgânica, porque não provoca malefício ao meio ambiente e ao ser humano. É 
mais saudável, nutritiva e saborosa que a convencional. Ainda que seu custo seja alto, vale a pena 
investir mais em qualidade do que na aquisição de um alimento mais barato, mas que ofereça riscos. 
Também apoio as técnicas que não lesem a natureza, como o chá produzido a partir de plantas 
bioativas que repelem pragas e atraem predadores naturais, e o falcão, um predador natural de ratos 
e caturritas que atacam o milho 
Assim, penso que não se resolverá a questão dos agrotóxicos em curto prazo, mas creio que somente 
com forte investimento em pesquisa, tanto de iniciativa governamental quanto privada é que se 
sustentará o caminho de uma agricultura sustentável. (...).Os princípios da agroecologia precisam ser 
resgatados, pois, caso contrário, materializar-se-á o pensamento do antropólogo francês Claude Lévi-
Strauss: “O mundo começou sem o homem e acabará sem ele. 
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Com base em um dado histórico: a intensificação da Revolução Verde na 

década de 1970, o orador firma com o auditório um acordo em prol da tese principal 

“É preciso buscar alternativas para o controle das pragas, visto que o uso de 

agrotóxicos afeta a saúde da população de Santa Margarida do Sul- RS”. Com esse 

dado ele pretende estabelecer com o auditório uma concordância de que a Revolução 

Verde, cuja motivação é ser benéfica ao homem, com vistas a resolver parte da 

situação de produção alimentar que sempre constituiu uma problemática mundial, não 

pode ao contrário disso provocar malefícios à saúde como se tem verificado com a 

utilização de práticas para otimizar a produção, exemplo disso  é a  aplicação de 

venenos para erradicar as pragas  nas lavouras.  

  A tese principal é construída pela técnica de argumentação baseada na 

estrutura do real, numa relação de causa e efeitos, claramente verificável em trechos 

em que são apresentados o uso dos agrotóxicos como causa da contaminação do 

homem e os efeitos nocivos ao ambiente. Trata-se de um efeito em cadeia, gerado 

pela aplicação cada vez maior do produto devido ao fato de as pragas se tornarem 

cada vez mais resistentes. E também pelo argumento pragmático, pois ao propor a 

necessidade de mudança, sugerir métodos que considera alternativos no controle das 

pragas como o chá de plantas bioativas, a utilização de predadores naturais, o 

investimento em pesquisas, bem como a retomada dos princípios da agroecologia, 

propõe que, futuramente, essas ações venham a dar bons resultados, de forma que, 

mesmo que  pareçam difíceis, precisam ser realizadas, especialmente pelo valor 

positivo de suas consequências.   

Emerge do texto, como efeito de sentido, uma argumentação que defende a 

vida do ser humano como essencial e cuja preservação deve estar acima de qualquer 

outro interesse, reafirmado no final em que ele cogita, inclusive, a possibilidade de 

destruição da espécie, como consequência extrema. A cidade de Santa Margarida do 

Sul se apresenta como o local onde as pessoas deturparam o sentido da revolução 

verde, isso pode ser visto até no título do artigo “Revolução verde?”, de forma que 

cultivar as terras passou de um efeito esperado a outro, que contraria os princípios da 

própria proposta. 

A relação da produção industrial com a exploração desordenada e os danos 

causados ao meio ambiente é, também, abordada em “A5/2010 (Desenvolvimento?) 

como nos revela o exemplo em questão: 



82 
 

 

 

Exemplo 05:  
A5/2010 
No Brasil, a cada dia tornou-se comum a ocorrência de problemas ambientais de várias ordens. Na 
Cidade de Pedra Lavrada, no interior da Paraíba, ultimamente não tem sido diferente. No momento, a 
maior preocupação dos habitantes é com relação à empresa mineradora “Elizabeth”, que há quase 
uma década, vem explorando as riquezas minerais do município, principalmente o cianeto, matéria-
prima utilizada na fabricação da cerâmica e da porcelana. 
(...)”No período de implantação dessa mineradora aqui na cidade, governantes e empreendedores 
afirmavam que a empresa só traria desenvolvimento para o município, benefícios para a população, 
oportunidade de empregos para muitos jovens, aumentando assim, a renda das famílias e 
consequentemente, trazendo lucros para os cofres públicos. 
 É certo que outras empresas mineradoras já se instalaram antes no nosso município, mas nenhuma 
delas com o porte da Elizabeth. Por isso não danificavam tanto o meio ambiente como a atual vem 
fazendo. À medida que ela vai se expandindo para outros pontos do município, vão também 
aumentando os problemas locais. 
(...) Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto nossas riquezas naturais, além da 
nossa história. Se não agirmos enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Picoto, nossos patrimônios 
naturais mais belos, serão destruídos.  
Resta-nos, portanto, esperar que as autoridades ajam, encontrando de fato soluções que preservem 
nossa história, e nossos bens naturais, uma vez que, a população deseja, sim, o desenvolvimento do 
município, mas também melhor qualidade de vida. 
  

Para defender a tese de que “A empresa de mineração Elisabeth precisa 

minimizar e reparar os danos já causados ao meio ambiente na cidade de Pedra 

Lavrada-PB”, o orador ao buscar envolver o auditório, utiliza como premissa para sua 

argumentação o fato de que no Brasil é grande a ocorrência de problemas ambientais. 

Sendo uma cidade brasileira, em Pedra Lavrada esse fato também lá se verifica. Com 

base em um discurso que já circula entre seus interlocutores, é firmado esse acordo 

prévio a fim de que eles adiram à ideia de  que há uma necessidade de buscar solução 

para o problema da cidade, que é a exploração do cianeto, material usado na 

fabricação de cerâmica e porcelana pela empresa Elisabeth que, ao contrário do  

compromisso assumido com a população de gerar benefícios, tem se revelado como 

um problema, dados os impactos ambientais causados por  sua ação extrativista. 

 Com base nesse acordo inicial, que contempla também os moradores da 

cidade como auditório, o orador apresenta uma relação de causa e consequências   

(argumentos fundados na estrutura real), associando o extrativismo de pedras aos 

malefícios provocados ao meio ambiente como nos excertos “desmatamento de uma 

enorme área de vegetação nativa, fuga de animais e aves silvestres, poluição de 

açudes, do solo e do ar” ou ainda “as casas do centro da cidade e as que ficam nas 

proximidades dessa fábrica encontram-se com a estrutura comprometida, devido aos 
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abalos provocados pelas enormes explosões para a retirada das pedras”. Elencando 

esses fatos, o orador busca justificar a relação causal estabelecida, visto que esses 

fatos representam danos reais, comprováveis.  

A tese se restringe à empresa Elisabeth, pois nas palavras do orador “outras 

empresas mineradoras já se instalaram antes no nosso município, mas nenhuma 

delas com o porte da Elizabeth. Por isso não danificavam tanto o meio ambiente como 

a atual vem fazendo”, de modo que no final do texto a tese é reafirmada ao solicitar 

às autoridades providências para obrigar a empresa a reparar os problemas.  

 Nesse discurso, ao levantar sua tese, além de constituir um auditório universal, 

visto logo nas primeiras palavras, o orador também elege o povo de Pedra Lavrada 

como seu auditório e, chamando à ação, fala em nome desse auditório. Pedra Lavrada 

apresenta-se como um lugar que vive subjugado aos interesses de uma grande 

empresa, que leva de lá a riqueza existente e deixa prejuízos à população, diante de 

autoridades que nada fazem para reverter a situação.    

E para finalizar essa parte da análise, passemos à discussão da tese presente 

no artigo seguinte, A2/2008 (Cavaleiros da cana versus mecanização): 

 

Exemplo 06  
A2/2008 
 Em nosso município e região a cana-de-açúcar é a principal fonte de trabalho; é cortando cana que 
muitos trabalhadores sustentam suas famílias. Devido ao serviço árduo e estafante, podemos chamá-
los de cavaleiros da cana, pois levantam de madrugada, vestem suas armaduras e saem para a luta 
com a determinação de guerreiros.  
Mas ultimamente algo vem lhes tirando o sono: a provável mecanização da colheita de cana. Penso 
que isso não deveria acontecer, pois é indiscutível que esse tipo de colheita irá ocasionar o desemprego 
de muitos trabalhadores braçais.  
Com a implantação da mecanização, as usinas teriam mais lucros, pois, segundo dados da Alcopar, 
enquanto um trabalhador colhe em média seis toneladas de cana por dia, uma máquina pode colher 
seiscentas.  
(...) acho que a solução está com os donos de usinas, que poderiam abrir mão de suas margens de 
lucro, acabando com a prática da queima de cana, pagando uma remuneração mais justa aos seus 
trabalhadores que, produziriam menos do que na situação atual, e fornecendo-lhes equipamentos de 
trabalho adequados para sua proteção, visto que na colheita da cana os trabalhadores estariam mais 
sujeitos à picada de bichos peçonhentos e cortes causados pelas folhas.   
Assim, o verde de nossos canaviais continuaria sendo a cor da esperança de nossos cavaleiros, que 
vêem no plantio da cana e na força de seu trabalho a garantia de sustento de suas famílias e o 
progresso de nossa cidade. 
 

Nesse artigo o orador defende a tese de que a mecanização da colheita de 

cana de açúcar destruirá a principal fonte de renda da cidade. Apresentado como 

importante fonte de trabalho para os habitantes de Tamboara, no Paraná, o cultivo da 

cana de açúcar impõe-se como essencial ao sustento de grande parte das famílias do 
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lugar. A explicitação desse fato visa estabelecer um acordo prévio entre orador e 

auditório na defesa da tese de que “A mecanização da colheita destruirá a principal 

fonte renda de Tamboara - PR”. Na amostra a seguir, fica claro, então, que a 

substituição do homem pela máquina na colheita de cana de açúcar, ocasionará um 

grande problema: o desemprego e, consequentemente, muitos malefícios advindos 

de sua ocorrência.  Esse acordo é construído a partir de uma informação verificável e 

que por sua consistência para a apresentação do problema predispõe o auditório a 

concordar com a tese.  

Na relação constituída pelos argumentos baseados na estrutura do real que 

segundo Perelman e Tyteca (2005) se utilizam de “validades” admitidas na sociedade 

a fim de promover os juízos que se pretende fazer admitir, destacamos aqui o vínculo 

causal, utilizado a fim de estabelecer as consequências que poderão advir com a 

implantação das máquinas na colheita, especialmente o desemprego. Para defender 

seu ponto de vista por meio de outro argumento fundado na estrutura do real (causal), 

o orador associa a mecanização ao desemprego, verificável também no argumento 

de autoridade e que dá voz à ALCOPAR- Associação de Produtores de Álcool e 

Açúcar do Estado do Paraná, cujo dado aponta para uma concorrência desleal da 

máquina contra o homem, uma vez que a capacidade da máquina é cem vezes maior. 

A preocupação do orador com a substituição do homem pela máquina advém 

da noção de valor que considera o valor do homem  superior ao da  máquina, o que 

justifica “os donos de usina abrirem mão de suas margens de lucro” em função do 

valor do homem, também do ponto de vista profissional, pois aos trabalhadores 

caberia o direito a  “uma remuneração mais justa”, para exercer sua atividade com 

dignidade, munidos de “equipamentos de trabalho adequados para sua proteção”, a 

fim de evitar  que na colheita da cana  sejam vítimas de  “bichos peçonhentos e cortes 

causados pelas folhas” . Ao enunciar este discurso, o orador recorre mais uma vez à 

técnica com base no real, ao argumento de ordem prática, pelo qual valeria o 

“sacrifício” dos usineiros, pois, para o orador, a causa dos cortadores de cana é justa. 

A tese em questão revela que o aluno, orador do discurso, enxerga o lugar onde 

vive como um espaço ameaçado pelos avanços da cultura mecanizada, de forma que 

o homem é a ameaça do próprio homem, um ser da mesma espécie, em nome do 

capitalismo, que não se preocupa com as questões humanitárias de seus 

semelhantes. O lugar onde mora é construído, nas palavras do orador, como uma 
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cidade que pode progredir com a força de seus habitantes, especialmente dos bravos 

trabalhadores que são comparados a cavaleiros fortes que lutam para manterem-se 

vivos em meio a ameaça do mundo moderno.   

Concluída essa discussão, o foco de análise recai, a partir de agora, nos artigos 

que defendem teses ligadas a problemas de ordem social. 

 

 

4.1.2 Análise de artigos que abordam problemas sociais 

 

Até esse ponto, nossa análise se deteve em textos ligados à temática 

ambiental, enquanto os artigos a seguir tratam de temáticas abordando questões 

sociais como comportamento, ética, trabalho, segurança, saúde, memória, entre 

outros.  

Serão analisados os trabalhos: A3/2008 (BR-364: desenvolvimento ou 

preservação?) que aborda o desenvolvimento como fator de melhoria da qualidade de 

vida; A4/2008 (Praça de trabalhadores), que trata de questões ligadas ao trabalho, 

com foco no problema dos comerciantes ambulantes em centros urbanos; A1/2010 

(Lobos disfarçados de cordeiros), que discute a pedofilia e o celibato clerical e A3/2010 

(A violência adentrou os muros de nossas escolas. E agora?), que faz uma reflexão 

acerca da violência e da (in) segurança no ambiente escolar. A4/2010 (Caldas Novas 

que os turistas não veem) revela a exploração turística e os problemas gerados à 

população, em município mineiro; enquanto A2/2012 (O Haiti é aqui) chama a atenção 

para o abandono daquela população pelo poder público. Já A4/2012 (A favor da 

memória) e A5/2012 (Os piratas do rio Amazonas) discutem questões concernentes à 

defesa, preservação (e memória) de patrimônio público; e A3/2012 (Natal: noiva do 

sol, amante da prostituição), aborda o turismo sexual em Natal. Constituem estas a 

segunda parte de análise das teses por abordarem temáticas consideradas como 

problemas sociais que não se limitam ao meio ambiente, como no primeiro bloco de 

análise, e serão discutidos conforme essa abordagem temática.  

 Comecemos pela análise do artigo A3/2008, que traz uma discussão sobre a 

construção de uma rodovia no Estado do Acre. Ao contrário de outros artigos, dos 

quais alguns já foram analisados, que enfocam os danos provocados pela “chegada 
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do progresso” à cidade, este defende a causa, incentivando o auditório à reflexão dos 

supostos ganhos e benefícios que traria a construção da rodovia. Vejamos: 

 

Exemplo 07: 
A3/2008 
Há vinte anos surgiu o desafio de integrar todo o Acre através da BR-364. O Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) do Governo Federal prevê investimentos em torno de 672 milhões de reais para 
a pavimentação da rodovia, o que vem causando divergências de opiniões não só na cidade, mas em 
todo o Estado. Pequena parte da população se posiciona contra, argumentando que a construção da 
rodovia causará sérios danos à natureza.  
Assim como eu, a maioria da população é favorável à pavimentação da rodovia, pois ela, quando 
concluída, trará como retorno a geração de empregos. Conseqüentemente, proporcionará a melhoria 
da qualidade de vida da população e o desenvolvimento, desde que seja de maneira sustentável, ou 
seja, devemos usar o que a natureza nos proporciona de maneira racional para que as futuras gerações 
tenham acesso aos mesmos recursos. 
Tenho plena convicção de que a conclusão dessa rodovia trará vários benefícios não somente para os 
cruzeirenses como para todo o vale do Juruá e para o Acre de maneira geral. Observo que nos últimos 
dez anos a BR-364 vem sendo aberta consecutivamente no período do verão, há uma redução 
significativa do preço dos produtos comercializados em nossa cidade, se comparada ao período de 
inverno, quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido às chuvas. 
Sou plenamente favorável à pavimentação da BR-364, pois ela, quando concluída, será um atrativo 
para a instalação de indústrias e empresas para nossa região, gerando assim emprego e renda para a 
população. Também proporcionará a integração de todo o Acre. O governo garantiu que a rodovia será 
pavimentada até 2010. Espero que o sonho dos acreanos, em especial dos cruzeirenses, se realize o 
mais breve possível, pois só assim viveremos dias melhores.                

 

Para discutir a polêmica que se instalou sobre a pavimentação da BR 364, no 

estado do Acre; o orador firma um acordo inicial baseado em números: a quantidade 

de dinheiro que será investido na rodovia. Esse valor leva o auditório a uma 

comparação em que se estabelece a grande diferença que pode resultar entre a 

rodovia atual e a nova rodovia após a pavimentação. Trata-se de um acordo baseado 

num dado concreto, cuja credibilidade é respaldada pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

 Para defender a tese “A pavimentação da rodovia trará progresso para a 

cidade de Cruzeiro do Sul-AC”, a qual o orador diz ser defendida pela maior parte da 

população do município, a técnica empregada é a com base no real, especificamente 

o argumento pragmático.  O orador destaca a consequência, nesse caso, favorável à 

pavimentação da rodovia, o que se revela em trechos como: “(...) quando concluída, 

trará como retorno a geração de empregos. Consequentemente, proporcionará a 

melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento (...)” ou ainda sobre 

o fato de quando a estrada é aberta no verão: “(...) no período do verão, há uma 

redução significativa do preço dos produtos comercializados em nossa cidade, se 
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comparada ao período de inverno, quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido 

às chuvas”.  

Nesse discurso, o espaço onde vive o orador é visto como um lugar que 

necessita de avanços, da chegada de indústrias, do progresso que virá pela rodovia, 

algo bem diferente do que vemos em muitos outros artigos da OLP analisados nesse 

trabalho, os quais sempre veem as consequências desfavoráveis das instalações de 

indústrias. O auditório do discurso contempla também a população: “assim como eu, 

a maioria da população é favorável à pavimentação da rodovia” e se estende a um 

auditório, o qual o orador tenta impressionar, mostrando-lhe as belezas e 

singularidades da localidade.  

 Continuando a análise do corpus, constatamos em A4/2008 (Praça de 

trabalhadores), que a defesa da tese, relacionada a questões trabalhistas, apresenta 

como foco central o problema dos ambulantes que comercializam produtos na Praça 

da Sé em Fortaleza - CE, criando enorme transtorno para o trânsito em uma área de 

grande movimento. Segundo o aluno-orador, a retirada desses ambulantes criará um 

novo problema social, o desemprego, como apresentado no exemplo seguinte: 

 
Exemplo 08: 

A4/2008 
A Praça D. Pedro II, localizada em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza, é palco de uma 
polêmica questão da cidade. É lá que funciona a Feira da Sé, um enorme agrupamento de vendedores 
ambulantes que já se tornou conhecido não só na capital como também no interior do Estado do Ceará. 
Recentemente, no dia 16 de abril, uma ordem judicial estabeleceu a remoção dos comerciantes da 
praça até o dia 27 de maio, uma vez que o trânsito no lugar torna-se caótico durante o funcionamento 

da feira.  
(...) Retomando a questão, é inevitável admitir que a feira castiga o trânsito das redondezas; entretanto, 
o modo como está sendo efetivada a propalada “solução” para o problema é inaceitável. Simplesmente 
retirar à força os ambulantes do local, como, aliás, tem sido feito, apenas transformará o caos do trânsito 
em caos social. Os trabalhadores que serão expulsos podem não ser absorvidos pelo mercado de 

trabalho, aumentando o desemprego e a pobreza na cidade.  

                  

Apresentando como tese de adesão inicial, acordo prévio, o fato de o comércio 

ambulante, conhecido como Feira da Sé, já haver se tornado conhecido, inclusive no 

interior do Estado, o orador busca situar o leitor sobre a dimensão do problema, cujo 

ponto culminante é apontado como a decisão judicial que ordenou a retirada dos 

feirantes da praça sob a alegação de que em dia de feira “o trânsito torna-se caótico”. 

Esse argumento visa a uma concordância com o auditório que precisa entender que 

a questão é bem mais abrangente, não se restringe apenas aos vendedores daquela 



88 
 

área, mas envolve uma significativa população flutuante, composta, além dos 

feirantes, de seus clientes e de outros envolvidos nesse comércio.  

Por meio de argumentação baseada na estrutura do real (as ligações de 

sucessão), a tese levantada é de que a retirada dos ambulantes da Praça da Sé de 

Fortaleza - Ce ocasionará desemprego e por isso necessita de um melhor estudo para 

solucionar o problema. O orador afirma que a situação não se resolverá apenas com 

a retirada dos ambulantes, mas pressupõe uma implicação bem maior, o que é 

confirmado no excerto: “Os trabalhadores que serão expulsos podem não ser 

absorvidos pelo mercado de trabalho”.  

Avaliando o quão danosos podem ser os efeitos sociais dessa ação, esse 

discurso tem o propósito de provocar no leitor um efeito de sentido favorável aos 

comerciantes, pois, segundo o orador, na iminência de serem expulsos da praça, 

estão prestes a ingressar em uma estatística bem mais problemática, a dos 

desempregados, que certamente significa um sério prejuízo tanto do ponto de vista 

financeiro quanto do social. 

Abordando a questão do celibato na Igreja Católica, A1/2010 (Lobos 

disfarçados de cordeiros) discute a tese de que a pedofilia não é resultado do celibato 

clerical, que é construída pela técnica da dissociação de noções. Vejamos: 

Exemplo 09: 
A1/2010 
Em março deste ano foi exibido nacionalmente, por uma emissora de grande porte, um vídeo que 
denunciava um caso de pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica de nossa cidade, provando algo 
que vem acontecendo há muito tempo no mundo todo e que, até então, só se tinha como prova a 
palavra das vítimas contra a dos “santos padres”. Esse acontecimento fez reacender uma antiga 
polêmica, levando a sociedade a questionar-se acerca do fim do celibato como principal medida a se 
tomar para erradicar a pedofilia e o homossexualismo na Igreja Católica. 
(...) Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve ser abolido da cultura da Igreja Católica, e 
nem pode ser associado à pedofilia, pois um não leva consequentemente ao outro, ou seja, uma pessoa 
não se torna pedófila por ser celibatária e sim porque, segundo especialistas, essa pessoa possui um 
distúrbio psicológico que aguça esse desejo sexual por crianças.   
(...)é muito provável que, diante de todo esse apelo midiático, esses casos se exterminem, porém há 
outros, em nossas casas, escolas... casos estes em que as pessoas parecem ser cordeiros, quando, 
na verdade, são lobos disfarçados, como os padres de Arapiraca envolvidos nesse escândalo. 

                 

 Único texto que discute questão concernente à religião, apresenta um orador 

envolvido com a problemática, cujo fato gerador da polêmica tem nele um defensor 

assumido, trazendo à baila um discurso que dialoga com outros discursos os quais 

circulam na sociedade e ganham a mídia sempre que surge um novo caso envolvendo 

a Igreja Católica. Trata-se da quebra do voto de castidade feito pelo padre à igreja, 
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agravado pelo fato de o envolvimento libidinoso ser com crianças, o que constitui além 

de infração às normas da igreja, uma infração à própria lei. 

 O fato gerador da polêmica é um caso de pedofilia envolvendo padres da 

cidade em que vive o aluno orador. Esse fato é apresentado como elemento para o 

acordo prévio a fim de predispor o auditório a concordar com a tese de que “A pedofilia 

na Igreja Católica não é resultado do celibato clerical”.  O orador assume claramente 

a defesa da manutenção da proibição ao casamento e afirma que “o celibato não deve 

ser abolido da  cultura da igreja  e nem pode  ser associado à pedofilia, pois um  não 

leva consequentemente ao outro, ou seja, uma pessoa não se torna pedófila por ser 

celibatária”.  

 Por meio do argumento de dissociação de noções, em que se funda a tese 

principal, o orador aponta elementos que têm sido frequentemente utilizados numa 

relação ato/pessoa, no caso a associação da pessoa celibatária, especialmente os 

padres, à pedofilia como se a motivação para abusar sexualmente de crianças fosse 

resultado do celibato. Para assegurar a defesa de seu ponto de vista, acrescenta: “(...) 

uma pessoa não se torna pedófila por ser celibatária e sim porque, segundo 

especialistas, essa pessoa possui um distúrbio psicológico que aguça esse desejo 

sexual por crianças”. 

  E, concluindo, reafirma a tese, acrescentando que é preciso levar em 

consideração a cultura e a fé católica, pois não se pode julgar os preceitos da igreja 

pelos erros de padres que não souberam escolher seu caminho, que não honraram a 

confiança que os fiéis depositaram neles, pois “parecem ser cordeiros, quando, na 

verdade, são lobos disfarçados”.  

  Esse discurso, que à primeira vista pode parecer direcionado aos habitantes do 

lugar, na verdade, busca um alcance bem maior, visto que se refere a uma temática 

bastante discutida e como se trata de uma questão religiosa, interessa a um auditório 

bastante abrangente, mais universal, especialmente o que se comprova em “espero 

que a cultura e a fé católica se recuperem de mais esse escândalo e a instituição 

passe a analisar melhor as pessoas que são colocadas a serviço de Deus”. Como 

efeitos de sentidos, percebemos que o orador busca criar uma ruptura a fim de refrear 

a interação ato/pessoa, que relaciona os padres à pedofilia e que pode ser a causa 

de preconceito contra esses religiosos. O orador defende assim a liberdade da Igreja 
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em manter as leis de acordo com sua orientação religiosa sem ter que ser obrigada 

por um problema isolado a mudar a sua orientação. 

Já o trabalho A3/2010 (A violência adentrou nos muros de nossas escolas. E 

agora?), discute a contradição de seguranças armados no ambiente escolar como 

forma de coibir atos de violência, de cuja ideia o aluno discorda veementemente. 

Vamos ao excerto: 

 

Exemplo10:  
A3/2010 
A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida em sociedade, 
e esse conceito se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em nossa Cruzeiro do Sul, 
cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associadas mais a grandes metrópoles, 
como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros.                      
 Essa nova realidade que temos vivenciado é preocupante, mas se torna ainda mais assustadora 
quando percebemos que a escola, espaço antes reservado à formação de cidadãos aptos para atuar 
de forma ativa e pacífica, no meio social, também está sendo invadida por ocorrências policiais 
A voz de quase todos apela para a presença de seguranças armados nas escolas.  
Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um problema de todos e todas as formas de 
atuação que pensamos poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápido possível. 
(...)Sou também a favor da criação de uma guarda escolar que atue no sentido não de reprimir ou 
intimidar, mas de garantir a harmonia na escola e nos arredores dela. 
“Apoio ainda a presença dos pais nos colégios, a iniciativa de oportunizar aos estudantes a sugestão 
de medidas que considerem capazes de apaziguar os ânimos dentro da instituição em que estudam 
(...)”   
“(...) trazer diferentes profissionais que reconhecidamente possam assegurar aos educandos uma 
oportunidade de serem ouvidos nas suas angústias.”  

                  

A apresentação do fato de que o ambiente escolar está se tornando palco de 

ações violentas constitui neste artigo o elemento que o orador usa para estabelecer 

com o auditório um acordo prévio para a tese que visa defender, posicionando-se na 

polêmica que se instalou a respeito da contratação de segurança armada para a 

proteção da escola. 

O orador refere-se à “voz de quase todos”, o que representa os discursos 

produzidos na sociedade de que é preciso resguardar a escola e garantir a integridade 

física dos que a frequentam, especialmente em áreas onde a violência justifica uma 

tomada de atitude mais enérgica inclusive com a “presença de seguranças armados”. 

A tese de que “Antes de contratar segurança armada, é preciso buscar outros meios 

para acabar com violência na escola”, pode ser encontrada em passagens como: 

“Apoio ainda a presença dos pais nos colégios, a iniciativa de oportunizar aos 

estudantes a sugestão de medidas que considerem capazes de apaziguar os ânimos 

dentro da instituição em que estudam (...)”  ou ainda “(...) trazer diferentes profissionais 
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que reconhecidamente possam assegurar aos educandos uma oportunidade de 

serem ouvidos nas suas angústias.” Desse modo ele apresenta a oposição ao 

pensamento predominante, e reitera afirmando que  é favorável à criação de uma 

guarda escolar, mas sem armas. 

Por meio da argumentação baseada no real, a tese destaca uma ligação de 

sucessão, pelo argumento pragmático, relação de finalidade, em que o orador aponta   

ações por suas consequências positivas, ou seja, ações mais condizentes com uma 

instituição de educação. Pragmaticamente o conjunto de medidas sugerido pode 

produzir efeitos bem mais duradouros. 

A contratação de seguranças armados inspira ainda um questionamento: Será 

que os fins justificam os meios?  Inevitavelmente a presença de homens armados 

revela efeitos de sentidos que se contrapõem ao discurso aceito na sociedade de que 

a educação é o elemento primordial, se não para acabar, pelo menos para minimizar 

os efeitos da violência e contrariar valores que a sociedade espera que sejam 

ensinados e aprendidos na escola como liberdade, solidariedade, cordialidade.  Vale 

destacar que ao falar do lugar em que habita, o orador se refere ao ambiente escolar, 

numa referência de que este espaço social é também um lugar  de vivência, como se 

fora um outro lar. 

Com a temática centrada em questões de exclusão gerada pelo turismo, 

A4/2010 (Caldas Novas que os turistas não veem) revela que a exploração turística 

em Caldas Novas-MG, além de não favorecer a população, cria problemas para os 

munícipes, que não se beneficiam dos recursos naturais, ficando estes destinados à 

satisfação dos visitantes. Examinemos: 

 
Exemplo 11: 
A4/2010  
“Bem-vindos à maior estância hidrotermal do mundo.” Com essa frase o turista é saudado quando 
chega a Caldas Novas, no sul do Estado de Goiás. As belezas naturais e principalmente as águas 
quentes que brotam de dois aquíferos Paranoá e Araxá, a uma temperatura que varia de 37° a 57° 
transformaram essa pequena cidade em um dos maiores polos turísticos do Brasil. (...)  
(...) Os olhos que se deslumbram com os belos parques aquáticos em centenas de outdoors pela cidade 
não veem bairros da periferia sem ruas asfaltadas, nem mesmo água tratada e rede de esgoto, pois a 
maior parte do capital gerado pelo turismo não se transforma em infraestrutura para a população, mas 
em novas atrações para os turistas.  
(...) parte da população se mostra contrária, uma vez que a satisfação do turista é colocada em primeiro 
plano, esquecendo-se dos residentes locais, que em época de alta temporada são submetidos a dias 
sem água encanada já que ela é direcionada a hotéis e clubes, que segundo o portal Caldas web, 
recebem anualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas.  
 Não sou contra o turismo, mas sim como ele é desenvolvido particularmente em Caldas Novas, 
beneficiando as pessoas de fora em detrimento dos moradores locais(...)  
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A fim de defender a tese de que “O turismo em Caldas Novas-GO beneficia os 

turistas e empresários em detrimento dos moradores”, o orador busca como elemento 

para estabelecer um acordo com o auditório o fato de o turismo significar 

desenvolvimento, constituindo-se como o principal fator econômico para a cidade. 

Assim pressupõe-se que a atividade gere benefícios para toda a população, uma vez 

que Caldas Novas é reconhecida por seu potencial turístico devido aos famosos 

balneários de águas termais. A polêmica que se instala no texto tem neste dado sua 

base, uma vez que o orador busca apresentar para o auditório a existência de duas 

realidades bastante díspares em Caldas Novas: uma aparente que encanta os 

visitantes e outra bem menos atraente, a dos habitantes da cidade. 

Nesse artigo, o orador apropria-se de um argumento por dissociação de noções 

a fim de justificar o que está claramente sinalizado no título” Caldas Novas que os 

turistas não veem”. Segundo Perelman e Tyteca (2005) a “dissociação de noções” 

constitui uma  ruptura que objetiva dissociar ideias cristalizadas em pares 

hierarquizados, como aparência/realidade, individual/universal, meio/fim, etc.”.  No 

caso do texto em análise, trata-se do par aparência/realidade. 

Trechos como “(...) Os olhos que se deslumbram com os belos parques 

aquáticos em centenas de outdoors pela cidade não veem bairros da periferia sem 

ruas asfaltadas, nem mesmo água tratada e rede de esgoto (...) ou ainda “a maior 

parte do capital gerado pelo turismo não se transforma em infraestrutura para a 

população, mas em novas atrações para os turistas”, são determinantes para que 

leitor perceba o esforço do orador em fundamentar sua tese. Para tal, ainda 

acrescenta que a indignação não é somente dele, mas que “parte da população se 

mostra contrária, uma vez que a satisfação do turista é colocada em primeiro plano, 

esquecendo-se dos residentes locais, que em época de alta temporada são 

submetidos a dias sem água encanada (...). Chamamos aqui a atenção para a 

consistência desse argumento que remete a uma situação contraditória: a população 

de uma cidade, que explora o turismo com base em suas águas, ser penalizada pela 

falta de acesso a elas. 

Reafirmando a tese, o orador assegura: “Não sou contra o turismo, mas sim 

como ele é desenvolvido particularmente em Caldas Novas, beneficiando as pessoas 

de fora em detrimento dos moradores locais (...)”. Infere-se daí como efeito de sentido 
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que o orador sente-se excluído socialmente, assim como os moradores de Caldas 

Novas, revelando o desejo de também poderem usufruir dos benefícios a que tem 

direito, vistos serem os legítimos donos do lugar em que vivem. 

Para explicitar a questão, quando expõe os números que embasam a 

comparação relativa ao aumento da população e consequentemente ao agravamento 

dos problemas advindo do crescimento desordenado, como efeito de sentido deixa 

transparecer que as belezas as quais deveriam servir aos nativos, significando 

melhoria de vida para a população, na verdade gera a exclusão social.  

Em A3/2012 (Natal-RN: noiva do sol, amante da prostituição) destacamos como 

tese principal o discutido caso do turismo sexual em Natal que, do ponto de vista do 

articulista, é um problema social que necessita de um esforço conjunto para ser 

solucionado.  Vejamos a construção da tese no artigo:  

 

Exemplo 12  
 A3/2012.  
É evidente o motivo pelo qual a cidade de Natal é conhecida como Noiva do Sol. Tudo se deve às belas 
praias aqui existentes, ao céu quase sempre ensolarado, ao clima quente e convidativo. O inimaginável, 
no entanto, é o que se esconde à noite nessas mesmas praias: o turismo sexual, que dá à cidade a 
alcunha de Amante da Prostituição. 
 
 Infelizmente, diante dessas circunstâncias está o descaso de parte da sociedade natalense e do poder 
público para com a problemática. Penso que esse desinteresse se dá devido à relação direta que a 
cidade de Natal tem com a indústria do turismo sexual. E, em razão de o turismo ser a principal atividade 
econômica da capital, o raciocínio é simples: garotas de programa atraem visitantes, que, por sua vez, 
injetam dinheiro na economia. 
 
A prostituição é um problema de ordem social e coletiva e, nesse contexto, é preciso a formação de 
uma aliança entre os cidadãos potiguares e as instituições públicas responsáveis no intuito de que 
sejam elaboradas medidas que evitem a entrada de novas mulheres e jovens nesse mercado ilícito, 
tais como a fundação de mais escolas técnicas, no ímpeto de profissionalizá-las. 
                                   

“Noiva do sol”: é a partir de uma perífrase (expressão que designa um ser 

através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que o 

celebrizou) que o orador apresenta a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte 

conhecida nacionalmente por seu potencial turístico, evidenciado por meio de 

elementos como “belas praias aqui existentes, ao céu quase sempre ensolarado, ao 

clima quente e convidativo” para em seguida apresentar o problema (turismo sexual) 

que constitui a discussão no artigo. A abordagem do problema associado a 

características positivas do lugar em que ocorre, criando um contraste, visa predispor 
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o auditório a fim de que concorde com a tese de que “O turismo sexual é um problema 

de ordem social que precisa de um esforço conjunto para ser solucionado”.  

O orador recorre a uma técnica argumentativa com base na estrutura do real, 

pelo argumento da causa e efeito ao avaliar o problema, um vínculo causal,  em que 

fatos (garotas atraem turistas) constituem as causas e  geram efeitos: incremento na 

economia e degradação da pessoa humana, estabelecendo-se, assim, uma relação 

que fere os princípios de moralidade, inadmissíveis em qualquer grupo social e, para 

reafirmar a relação causal,  o orador sinaliza  que a maior causa, provavelmente, de 

muitas se iniciarem nessa profissão seja a luta pela  sobrevivência.  

Entre os efeitos de sentidos para Natal, destaca-se a relação quase paradoxal 

que visa mostrar que a cidade conhecida por seu potencial turístico natural (Cidade 

do sol), em verdade esconde uma realidade furtiva que a ninguém interessa revelar 

(amante da prostituição), mas que carece de uma solução. 

A situação calamitosa vivida pelos haitianos que imigraram para o Brasil em 

busca de recursos para reconstruírem suas vidas é o assunto apresentado pelo orador 

no início do artigo A2/2012, (O Haiti é aqui). A fim de estabelecer com o auditório um 

acordo prévio  para a tese de que “Acolher  os imigrantes  haitianos,  além de   uma 

atitude humanitária é uma forma de  os acrianos chamarem a atenção do governo 

para sua própria situação. 

Passemos à análise: 

  

        Exemplo 13  
A2/2012 
A população acriana vivencia um processo inusitado com a entrada dos haitianos em nosso território 
pela fronteira Bolpebra – Bolívia, Peru e Brasil. Em Rio Branco, lugar onde vivo, há grande número de 
haitianos que, com o terremoto de 7,0 graus na escala Richter, ocorrido em 2010, em Porto Príncipe, 
capital de seu país, resolveram buscar melhores condições de vida no Brasil, país responsável pelas 
forças de segurança da ONU que intervêm em sua pátria. 
 (...) deve o Acre continuar dedicando esforços para acolher os haitianos, sendo ainda um Estado em 
desenvolvimento? 
(...)“Alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado em infraestrutura nos bairros 
rio-branquenses, em vez de ser destinado a suprir as necessidades dos haitianos” 
 
Diante da singular situação que se apresenta, penso que acolher os estrangeiros é a atitude mais 
coerente, porque nós, acrianos, sabemos bem como é nos sentir “estrangeiros em nossa própria 
nação”.  
Assim, veremos um país devastado pelo terremoto se reerguer, gerando um efeito em cadeia. 
Aceitando-os aqui no Brasil, poderíamos ultrapassar as fronteiras e trocar uma atitude xenofóbica por 
um ato de solidariedade humana. 
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 Essa tese deriva da polêmica que se instalou entre a população que não vê 

com bons olhos o fato de o governo daquele estado prestar ajuda humanitária  a 

estrangeiros enquanto sua própria  população vive os efeitos da maior  enchente de 

todos os tempos. “Alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado 

em infraestrutura nos bairros rio-branquenses, em vez de ser destinado a suprir as 

necessidades dos haitianos” 

 Para a construção da tese principal o orador utiliza um argumento com base na 

estrutura do real pragmático (ligações de sucessão) pelo vinculo causal em que, 

legislando em causa própria, defende ajuda aos haitianos como forma de chamar a 

atenção do governo federal para sua própria situação, visto se julgar ignorado pelo 

poder público, o que se revela em “Vez por outra, ao acessar páginas de 

relacionamento na internet ou viajar para outros lugares do Brasil, ouvimos a célebre 

pergunta: “O Acre existe?”. 

 O fato apreciado por suas consequências benéficas que define o argumento 

pragmático é retomado no final do texto em que o aluno reconhece que “seria essa 

uma excelente oportunidade de mostrar que existem (“existimos, sim”), e que, acima 

de rivalidades motivadas pela não aceitação do “diferente”, estão valores como a 

solidariedade e a cooperação entre os povos. 

O efeito argumentativo é reforçado pelo argumento pragmático (argumentação 

baseada no real), estabelecendo um vínculo causal, representado pela proposta de 

aceitação dos imigrantes haitianos, cujos efeitos, seriam tomar o povo acriano 

conhecido e reconhecido por suas características como altruísmo e aceitação das 

diferenças. 

As consequências prováveis de tal atitude ainda preveem a recuperação do 

Haiti, que poderia não apenas se erguer, mas servir de modelo para o mundo. Esse 

fato seria, segundo o orador, inclusive capaz de gerar um resultado em cadeia. A 

expressão “estrangeiros em nossa própria nação”, cria um efeito de sentido de que os 

acrianos se sentem marginalizados ou pelo menos tratados com indiferença no país, 

como se não fizessem parte da nação. Esse argumento dialoga com o discurso já 

conhecido de que no Brasil há vários “brasis”, e fica claro a seguir, quando o orador 

compara a situação dos haitianos a sua própria situação, enquanto acrianos, com o 

agravante de que se sentem estrangeiros em sua própria terra. 
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Vejamos, agora, no exemplo 14, como a tese é construída no artigo de opinião 

A4/2012 (A favor da memória), pelo seu articulista: 

 

Exemplo14:  
A4/2012 
Recentemente uma questão polêmica surgiu em minha cidade, Pombal, Paraíba: a chaminé da fabrica 
da Brasil Oiticica deve ou não ser derrubada? A questão divide opiniões. Após quase três décadas de 
aparente esquecimento e indiferença por parte da sociedade, a compra do terreno da extinta Brasil 
Oiticica e a destruição das instalações da indústria, que não atingiu a chaminé por intervenção de 
alguns cidadãos, acenderam um debate entre os pombalenses em torno do que realmente é importante 
para o desenvolvimento e para a história da nossa comunidade. 
(...)  Um grande marco na memória coletiva é a sua sirene, que, em determinados horários, sinalizava 
a entrada e a saída dos trabalhadores e que funcionava como referência de horário para toda a 
população, sendo comparada ao relógio londrino.(...) 
 (...) No entanto, a preservação da chaminé poderá trazer benefícios econômicos e valorização do 
bairro, caso seja transformada em um ponto turístico. (...) O que pode ser comparado à chance das 
gerações futuras de verem de perto um monumento que represente a história do nosso povo ou ao 
orgulho de ter uma das cinco chaminés desse modelo existentes no mundo? 
Tenho a convicção de que a chaminé deve permanecer erguida não para relembrar apenas a historia 
da empresa Brasil Oiticica, mas para manter viva a memória de uma época tão importante para o povo 
de Pombal. 
(...) é importante que a comunidade se mobilize para garantir à chaminé a condição de patrimônio 
histórico material imóvel de nossa comunidade(...) 
                                   

O acordo prévio estabelecido entre orador e auditório ocorre neste artigo 

através de um fato importante que causou polêmica no lugar: a derrubada de uma 

fábrica desativada que, no passado, desempenhou um papel importante no 

desenvolvimento econômico da cidade de Pombal, na Paraíba.   

Esse texto tem como principal tese a assertiva de que “A chaminé da fábrica 

Brasil Oiticica deve ser preservada como marco histórico para as futuras gerações”. 

Para desenvolver essa tese, o orador chama atenção para  o que ele considera como 

um marco histórico que precisa ser preservado a fim de que as gerações futuras 

possam conhecer um ponto importante do desenvolvimento econômico da cidade 

como se pode verificar em “O que pode ser comparado à chance das gerações futuras 

de verem de perto um monumento que represente a história do nosso povo ou ao 

orgulho de ter uma das cinco chaminés desse modelo existentes no mundo?  

Aqui são utilizados argumentos que se baseiam na estrutura do real, com 

predominância para as ligações de sucessão (argumentos pragmático e de 

finalidade), para quem “o meio possui apenas um valor relativo, pois depende do valor 

conferido ao fim, tido como independente”. (Perelman e Tyteca, 2005) A luta pela 

preservação da chaminé pressupõe uma relação, por que não dizer, metonímica em 
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que uma parte representa o todo, ou seja, a história de vida e o desenvolvimento 

econômico gerado pela fábrica no período em que funcionou.  

A reafirmação da tese se dá no final do texto quando o orador afirma que “é 

importante que a comunidade se mobilize para garantir à chaminé a condição de 

patrimônio histórico material imóvel de nossa comunidade” Assim, parece bastante 

claro que a defesa para que se mantenha a chaminé repousa sobre a finalidade que 

justificaria os meios, entre os quais a desapropriação do terreno pelo poder público 

para a manutenção daquilo que se tornaria um monumento histórico. 

 A busca em influenciar o leitor sobre o valor simbólico da chaminé, como um 

ícone, capaz de se transformar em atração turística por sua raridade, revela com efeito 

de sentidos o esforço em valorizar a história e a memória, em deixar um legado para 

as futuras gerações da cidade de Pombal. 

E, para concluir essa parte da análise, vejamos também como se dá a defesa 

de tese em A5/2012 (Os Piratas do rio Amazonas), a partir do seguinte exemplo: 

 

Exemplo 15: 
A5/2012 
(...) Macapá é uma cidade privilegiada por ser rodeada pela maior floresta do planeta, a Amazônica, e 
banhada pelo maior rio do mundo, o Amazonas. Mas o nosso mar doce está sendo ameaçado pelo 
tráfico de suas águas e espécies aquáticas. O rio que antes era usado somente como rota dos navios 
para exportação de minérios e produtos da floresta, gerando trabalho e renda, hoje é vítima de piratas. 
 
Em minha opinião, estão economizando, furtando a nossa água para transportá-la para a Europa e 
Ásia, já que com a dessalinização pelo processo de osmose reversa lhes custaria mais caro. Com tudo 
isso, nós nos perguntamos: “Quantos e quantos milhões de litros de água terão que ser roubados do 
nosso Amazonas para que alguma providência seja tomada? O que as autoridades deste Estado estão 
esperando para punir e autuar os piratas do rio Amazonas?”. 
 
(...) Portanto, a falta de uma denúncia formal à Agência Nacional de Águas (ANA) é o que impede uma 
mobilização por parte da Marinha do Brasil para dirigir-se até o local com auxílio de outros órgãos, bem 
como da comunidade, para coibir essa prática e proteger nosso patrimônio garantido por lei  no artigo 
26, inciso I, da Constituição Federal, assim protegendo o bem de nosso Estado, o rio Amazonas. É 
preciso que o povo macapaense cobre mais das autoridades locais, para que eles fiscalizem os crimes 
praticados contra o rio. 
(...). A água é um bem ambiental de uso comum da humanidade, por isso a preservação dessa reserva 
garantirá a biodiversidade mundial do lugar onde vivo. 
                                         

Ao definir sua cidade como um lugar privilegiado, por ser banhada pelo maior rio 

do mundo e estar rodeada pela maior floresta do planeta, o orador cria o pano de fundo 

para apresentar o acordo inicial de que “o nosso mar doce está sendo ameaçado pelo 

tráfico de suas águas e espécies aquáticas”.  Ele utiliza um discurso que dialoga 

diretamente com os discursos que circulam socialmente sobre a grandeza e a 
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importância do rio Amazonas e da floresta amazônica não só para o Brasil como para 

o planeta.  Com isto, prepara o auditório para sua tese principal de que “É preciso tomar 

providências para proteger o rio Amazonas do roubo de suas águas por países 

estrangeiros”.  

 A alusão à ameaça da integridade do rio e da preservação das espécies animais 

que são pirateados juntamente com a água certamente são elementos capazes de 

provocar a concordância desde o auditório particularizado pelos amapaenses quanto 

por um auditório mais geral, uma vez que se trata de uma ação que contraria valores 

universais como ética e honestidade. Essa atitude afrontosa à soberania do país quanto 

a seus recursos naturais tem poucas chances de ser questionada ou considerada uma 

argumentação inconsistente. Dessa forma, a tese desse discurso está centrada numa 

questão ética: roubo é caso de justiça, as águas do país têm um órgão próprio de defesa 

e a legislação do país prevê, nas palavras do orador, “nosso patrimônio garantido por 

lei no artigo 26, inciso I, da Constituição Federal”. 

A tese central de que é preciso tomar uma atitude contra a pirataria constrói-se 

fundamentada na técnica de argumentação com base na estrutura do real (ligações de 

sucessão), por meio do argumento pragmático em que o orador busca apreciar o fato, 

impedir a saída da água de forma clandestina, a partir de suas consequências que, 

neste artigo são perceptivelmente favoráveis: a proteção do patrimônio natural, “a 

preservação da biodiversidade mundial do lugar onde vivo”. A mesma técnica é ainda 

utilizada numa relação de causa e consequência quando ele afirma que “a falta de uma 

denúncia formal à Agência Nacional de Águas (ANA) é o que impede uma mobilização 

por parte da Marinha do Brasil para dirigir-se até o local com auxílio de outros órgãos 

(...)”. O orador estende a responsabilidade à própria comunidade a quem acusa de 

negligenciar o problema, levando o leitor à consciência de que as providências que o 

orador cobra na tese têm como causa a falta de empenho dos órgãos competentes e 

da própria sociedade. 

Com uma argumentação direcionada à persuasão, com vistas a provocar a    

emoção, a tese defendida parte da assertiva de que o furto de água do rio Amazonas 

se deve a uma questão de economia em que os países envolvidos se beneficiam por 

utilizarem uma alternativa bem mais vantajosa na aquisição de água doce, pois isso 

dispensa o processo caro da dessalinização. Esse fato gera um questionamento por 

parte do orador, que assume e interpela o interlocutor a assumir também sua 
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responsabilidade, o que se evidencia em “com tudo isso perguntamos”. É a invocação 

do auditório, o apelo à emoção presente na primeira pergunta: “Quantos e quantos 

milhões de litros de água terão de ser roubados do nosso Amazonas para que alguma 

providência possa ser tomada?” e apelando à razão: “O que as autoridades deste 

estado estão esperando para punir os piratas do rio Amazonas?”. 

Com o argumento pragmático o orador busca como sentido para a discussão a 

necessidade de se preservar algo que é patrimônio de todos, especialmente do lugar 

onde ele reside, contra a exploração comercial, que visa unicamente o lucro em 

detrimento dos prejuízos que isso pode acarretar para toda a humanidade. Macapá 

aparece no discurso como um lugar majestoso, autossustentável, privilegiado por ser 

rodeado pela floresta e rios da Amazônia, verdadeiros patrimônios nacionais. Eis, 

portanto, mais uma tese que se dá pelos argumentos com base no real, que, como 

dizem Perelman e Tyteca (2005), baseiam-se em situações concretas, 

experimentadas na vida real, não se relacionam à lógica, mas fundamentam-se nos 

elos reconhecidos entre as coisas, de maneira que recorremos a elas utilizando-nos 

daquilo que é aceito ao que pretendemos admitir. 

As técnicas empregadas nesses artigos, com base nos princípios da Nova 

Retórica ou da Teoria da Argumentação no Discurso (TAD) constituem o objeto de 

análise da próxima seção. 

 

 

4.2 AS TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS E OS TIPOS DE ARGUMENTOS                                                                                                                              

 

 

Após nos determos na análise das teses principais dos artigos de opinião que 

constituem o corpus deste estudo, teceremos neste item algumas considerações 

sobre o processo de escolha que leva o aluno a optar por determinado tipo de 

argumento no intuito de convencer o leitor sobre a validade de sua tese. 

Sabemos que nesse processo precisamos considerar um conhecimento prévio 

em que se manifesta o diálogo com o mundo, visto que o discurso, por seu caráter 

dialético e dialógico, é imprescindível à interação humana nas mais variadas formas 

de comunicação. Buscamos portanto estabelecer um padrão de regularidade no 

emprego das técnicas, a fim de verificar o domínio com que o aluno as emprega. Com 
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base no tema “O lugar onde vivo”, o aluno tem a possibilidade de escolher o assunto 

sobre o qual vai dissertar, expondo uma questão polêmica, cujo posicionamento 

assumido revela os efeitos de sentidos que deseja imprimir às suas teses e ao 

auditório que pretende atingir com sua argumentação. 

Vale ressaltar que, embora tenhamos apresentado no capítulo metodológico a 

orientação elaborada pelos autores do caderno Pontos de Vista (material da OLP), 

sugerindo um modelo de estrutura argumentativa, a fim de didatizar a organização 

textual do artigo de opinião a ser escrito pelos alunos, a presente análise das técnicas 

empregadas nesses artigos tem como base os princípios da Nova Retórica ou da 

Teoria da Argumentação no Discurso (TAD).  

No quadro a seguir é possível visualizar a predominância de argumentos nos 

quinze artigos, ponto de partida para a discussão sobre a escolha realizada pelo aluno, 

bem como sua consequente implicação dessa escolha para o propósito argumentativo 

da defesa da tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Quadro 05: Predominância de argumentos nos artigos  

ARTIGO ARGUMENTOS 

A1/2008 Argumentos fundados na estrutura do real- pragmático por vínculo causal;  
Argumentos quase-lógicos por incompatibilidade 

A2/2008 Argumentos fundados na estrutura do real-pragmático-por vinculo causal;  
Argumentos que fundam a estrutura do real- analogia;  

A3/2008 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmático); por ligações de coexistência.   
(Ato/pessoa); (autoridade) 

A4/2008  Argumentos fundados na estrutura da real (relação de sucessão) -pragmático (causa 
efeitos consequências); autoridade 
Argumentos que fundam a estrutura do real (caso particular); modelo 

A5/2008 Argumentos fundados na estrutura da real (relação de sucessão) - pragmático (causa 
efeitos consequências);  
Argumentos que fundam a estrutura do real (caso particular); exemplo 

A1/2010 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmático) por vinculo causal; por ligações de 
coexistência (autoridade); ato/pessoa;  
Argumentos por dissociação de noções 

A2/2010 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmático) por vinculo causal; por ligação de 
sucessão (finalidade); por ligação de coexistência; autoridade; finalidade 

A3/2010 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmáticos) por vinculo causal; ligações de 
coexistência; autoridade 
Argumentos que fundam a estrutura do real; exemplo 
Argumentos quase-lógicos; definição 

A4/2010 Argumentos fundados na estrutura do real por vinculo causal (pragmáticos) 
Argumentos  que fundam a estrutura do real (analogia) 
Argumentos por dissociação de noções 

A5/2010 Argumentos fundados na estrutura do real por vinculo causal (pragmáticos); por ligação de 
coexistência; autoridade  
Argumentos quase-lógicos por contradição e incompatibilidade 
Argumentos que fundam a estrutura do real; comparação 

A1/2012 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmáticos) por vinculo causal; autoridade; 
Argumentos  que fundam a estrutura do real ;modelo, autoridade 
Argumentos quase-lógicos por contradição e incompatibilidade 

A2/2012 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmáticos) por vinculo causal; autoridade 
Argumentos quase-lógicos por contradição e incompatibilidade 
Argumentos que fundam a estrutura do real; caso particular 

A3/2012 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmáticos) por vinculo causal; autoridade 
Argumentos que fundam a estrutura do real; analogia; 
Argumentos quase-lógicos por contradição e incompatibilidade  

A4/2012 Argumentos fundados na estrutura do real (pragmáticos ) por relação causal; autoridade 
Argumentos quase-lógicos; contradição e incompatibilidade 
 Argumentos  que fundam a estrutura do real; ilustração;  

A5/2012 Argumentos fundados  na estrutura do real (pragmáticos); causa/efeitos/consequências; 
autoridade (por ligação de coexistência) 
Argumentos quase-lógicos: contradição e incompatibilidade  
Autoridade 

                                                       Fonte: Soares (2015) 

 

 

O quadro indica a prevalência de argumentos baseados na estrutura do real e, 

como já vimos em outro ponto desta pesquisa, esses argumentos partem da 

experiência nas ligações existentes entre as coisas do mundo real, partem do que é 
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aceito àquilo que se quer fazer admitir. Sua recorrência no corpus pode ser explicado 

pelo fato de serem encontrados no uso comum e de se referirem a convenções. Não 

se prendem à descrição objetiva da realidade, mas àquilo que a ela se relacionam: 

fatos, verdades ou presunções. Partem daquilo que já é admitido ao que se pretende 

estabelecer. Vejamos os mais significativos, por sua utilização nos artigos estudados: 

 

Exemplo 16: 
Pragmático 

A3/2012- A prostituição é um problema de ordem social e coletiva e, nesse contexto, é preciso a 
formação de uma aliança entre os cidadãos potiguares e as instituições públicas responsáveis no intuito 
de que sejam elaboradas medidas que evitem a entrada de novas mulheres e jovens nesse mercado 
ilícito, tais como a fundação de mais escolas técnicas, no ímpeto de profissionalizá-las. 
 
A1/2008-Apesar de a atividade fumageira não utilizar grandes áreas de terra, o que torna favorável aos 
pequenos agricultores, o fumo necessita de muitos agrotóxicos, que geralmente são aplicados 
manualmente e, pior, sem o cuidado necessário, causando diversos problemas de saúde aos 
fumicultores.  
 
  

Dentre os mais utilizados, o argumento pragmático se destaca por avaliar um 

fato pelas suas consequências positivas ou negativas (Perelman, p.303) donde se 

pressupõe a força argumentativa que a exerce sobre o auditório. Em A3/2012, 

visualizando a possibilidade de, no futuro, “novas mulheres e jovens”, não precisarem 

adotar a prostituição como alternativa para a falta de emprego, o autor aponta a 

formação de uma aliança entre diversos segmentos da sociedade como uma possível 

solução para o problema. Aqui é a consequência favorável que se enfatiza, para se 

defender a criação de uma força-tarefa a fim de empreender uma busca de solução 

para o problema. 

Em A1/2008, enquanto aponta a possibilidade de o agricultor plantar usando 

pequenas faixas de terra, o autor destaca como fator negativo o uso de agrotóxico, 

essencial para a manutenção dessas culturas. No entanto, devido à manipulação de 

forma indevida e sem a observância aos cuidados com o uso, a utilização de 

agrotóxicos é apontada como prejudicial à saúde do agricultor, como uma 

consequência adversa. A ênfase nas consequências que podem advir dos fatos 

constitui uma estratégia do autor para defender sua ideia. Destaque-se aqui o lugar 

da pessoa, o ser humano valorizado como essencial na escala de valores do aluno-

orador. 
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Exemplo 17: 
Causal 
A1/2010-Além disso, acredito que essa tentativa de associar a pedofilia ao celibato seja um ataque 
direto à Igreja Católica, pois sabemos bem a influência que ela exerce, mesmo nos dias atuais, sobre 
os conceitos de moralidade e valores da população católica, que ainda é maioria no mundo. 
A3/2008-. Observo que nos últimos dez anos a BR-364 vem sendo aberta consecutivamente no período 
do verão, há uma redução significativa do preço dos produtos comercializados em nossa cidade, se 
comparada ao período de inverno, quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido às chuvas.  
 

Nos artigos estudados, a grande incidência do argumento de sucessão por 

vínculo causal pode ser explicada pelo fato de que o orador frequentemente recorre a 

esse tipo de argumento quando, por meio do conhecimento de um fato, pretende 

aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o explique ou de um 

efeito que dele resulte (PERELMAN E TYTECA,2005, p.300). 

No exemplo A1/2010 o autor defende a tese de que o ataque à igreja sob a 

alegação de pedofilia deve-se ao fato de esta exercer reconhecida preponderância 

em número de adeptos no mundo inteiro. Resulta daí, como efeito de sentido, que 

outras instituições passem a atacá-la com o intuito de descredibilizá-la, especialmente 

no que se refere aos conceitos de moralidade. A perda de credibilidade resultaria em 

uma abertura de espaços para aqueles que pretendem divulgar “os conceitos de 

moralidade e valores” ou defendê-los sob outra ótica.  

No excerto A3/2008, o aluno-orador atribui a variação dos preços dos produtos 

comercializados na região ao problema de tráfego na BR. Segundo ele, no verão, os 

produtos têm seus preços reduzidos. Isso se  justifica pelo fato de que a estrada, por 

não ser pavimentada fica intransitável no inverno, certamente elevando os preços, 

devido à dificuldade de acesso à cidade de Cruzeiro do Sul. Nesse caso, o argumento 

causal acrescenta um dado relevante para a defesa da tese principal:  a ideia de que 

a pavimentação trará recursos não só para a cidade, mas para toda a região em que 

esta se localiza. 

Entendemos que o segundo caso apresenta uma maior consistência do ponto 

de vista argumentativo em relação ao primeiro, uma vez que aquele se ampara na 

opinião do autor, enquanto em A3/2008, a causa é fundamentada em um dado 

empírico. 
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Exemplo 18: 
Autoridade  
A1/2010-Em um artigo para o jornal Le Monde o renomado teólogo católico Hans King, suíço-alemão, 
presidente da Fundação Ética Mundial, se pergunta: “Qual é a melhor formação para as gerações 
futuras de padres?”, e ele mesmo responde: “A abolição da regra do celibato, raiz de todos os males, 
e a abertura da ordenação às mulheres”. Para ele o celibato é a principal causa dos escândalos 
ocorridos na Igreja e pelo déficit do número de padres. 
 

A2/2010- É claro que as medidas citadas não irão solucionar todos os problemas dos limeirenses com 
relação a essas empresas, mas, pelo menos, a tentativa para resolvê-los vale; afinal de contas, como 
dizia Karl Marx, sociólogo alemão, de nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática.  

 

Citando um jornal de renome internacional, o autor de A1/2010 estabelece um 

acordo em que a pressuposição da seriedade deste veículo seja um requisito para 

validar a autoridade do teólogo católico citado, cuja voz se levanta em defesa da 

extinção do celibato. Podemos perceber aí uma combinação de vozes: primeiro a 

autoridade impessoal representada pelo jornal Le Monde, conhecido 

internacionalmente, depois a autoridade designada pelo cargo de presidente de uma 

fundação ética, que confere ao teólogo a credibilidade necessária para opinar sobre o 

tema e, finalmente, ao cargo que ocupa  na ordem religiosa, o que  mais  autoriza seu 

ponto de vista, uma vez que se trata de  um católico com alto grau de conhecimento, 

posicionando-se contrariamente a uma questão-problema da própria  igreja a que 

serve. Essas referências visam atestar a validade e a pertinência da posição assumida 

pelo teólogo, cuja menção ao nome, certamente não surtiria o mesmo efeito 

argumentativo caso se tratasse de uma personalidade representativa de outra área 

que não a religiosa, especialmente ligada à igreja em questão. Vale ressaltar que o 

argumento de autoridade a que nos referimos foi apresentado como contra 

argumentação.  

 Em A2/2010, o argumento de autoridade dispensa maiores credenciais, uma 

vez que o sociólogo alemão é amplamente reconhecido nas mais diversas áreas do 

conhecimento por sua influência no pensamento do século XX. Dessa forma, a alusão 

a Karl Marx enquanto busca justificar a tentativa de conclamar os limeirense a 

empreenderem ações com a finalidade de minimizar o problema, gera como efeito de 

sentido a ideia de que mais importante que a solução em si é o fato de os homens se 

disporem a tomar uma atitude, a assumir a defesa de uma causa que colabora para o 

bem comum. 
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Exemplo 19: 
Ato/pessoa  
A3/2008-O acriano é conhecido por trocar o desenvolvimento pela preservação da floresta. Em Cruzeiro 

do Sul, lugar onde vivo, também não é diferente. 
A2/2012- Alguns haitianos vieram pensando em ganhar dinheiro e, em seguida, retornar à sua terra 
natal. Entretanto, sem documentos para comprovar escolaridade, alguns se depararam com métodos 
de contratação racista, em que, segundo um representante de uma empresa: “Trabalhador bom é 
aquele que tem canela fina. Não vamos contratar quem tem panturrilha grossa porque é preguiçoso”. 

 

 

Com base num argumento de coexistência, em A3/2008 é estabelecida uma 

relação entre a pessoa e seus atos, neste caso, segundo o autor, é apresentada a 

imagem do acriano como um protetor da natureza, cuja defesa é encarada como uma 

questão de honra. O orador inclui sua cidade na mesma condição, revelando um 

discurso que parte do lugar da qualidade, visto que este se caracteriza por sua 

raridade, pois “apresentar algo como difícil ou raro é um meio de valorizá-lo” 

(Perelman, 2005). O excerto, com esta afirmação, faz pressupor que para essa 

população a floresta é considerado com um bem único, cujos danos uma vez 

provocados não podem justificar o progresso. 

   Em A2/2012 a relação ato/pessoa é estabelecida a partir da referência a uma 

característica física. O orador recorre nesse caso ao senso comum, ao diálogo com o 

discurso popular de que “Trabalhador bom é aquele que tem canela fina” a fim de 

validar uma opinião. Atrelar a contratação de um trabalhador a um atributo físico pode 

parecer até um argumento pelo ridículo, uma vez que carece de fundamentação 

científica e contraria o que é estabelecido por lei como requisitos necessários para a 

contratação de mão de obra. Como o intuito do orador é defender a tese de que é 

preciso criar oportunidades de socializar os imigrantes haitianos, o argumento é 

apresentado a fim de ser refutado. Assim ele mostra que a voz de “um representante 

da empresa”, carece de credibilidade, especialmente por estar amparada em um 

argumento do senso comum. 

Os argumentos analisados apresentam um ponto de vista ou se detém em 

interpretar a realidade. A seguir, abordaremos aqueles que mantêm semelhança com 

a Lógica Formal, os argumentos quase-lógicos. 
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Exemplo 20: 
Definição 
A3/2010- A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida em 
sociedade, e esse conceito se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em nossa Cruzeiro 
do Sul, cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associadas mais a grandes 
metrópoles, como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros.    
A4/2010- E se política é a arte de governar nossos “artistas” estão um tanto quanto omissos a respeito 

de suas obras, porque está claro que assim como cresce o número de visitantes que a cidade recebe, 
também os problemas administrativos têm aumentado assustadoramente por conta da atividade 
turística (...)               

 

Em A3/2010, o autor, apoiado em uma definição descritiva, caracteriza como 

violenta a situação vivida pelos moradores de Cruzeiro do Sul, partindo de uma 

definição que pode ser considerada como argumento quase-lógico, pois a escolha de 

um termo em relação a outro, nunca revela uma identidade pura, é sempre uma  opção 

do orador (SOUSA, 2008). A definição constitui uma técnica argumentativa bastante 

eficaz na defesa de uma ideia, dado este que, enquanto confere ao autor um certo 

grau de conhecimento, também pode ser utilizado como forma de afetar o outro, 

buscando a persuasão.  

No artigo A4/2010, a argumentação está embasada na definição de política 

como arte.  A escolha do termo pressupõe um envolvimento do orador que revela sua 

subjetividade, reforçada pela analogia entre arte e política, em que os políticos são 

definidos também como artistas, o que pode levar à pressuposição ainda como efeito 

de sentido, que os políticos fazem “arte” (sentido figurado).   

 
Exemplo 21 
 Contradição e incompatibilidade 
A2/2012-Alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado em infraestrutura nos 
bairros rio-branquenses, em vez de ser destinado a suprir as necessidades dos haitianos. Afinal, ao 
mesmo tempo em que o Acre recebia de braços abertos os estrangeiros, os moradores da capital 
acriana passavam por uma grande calamidade: a maior alagação de todos os tempos ocorrida com o 
transbordamento do rio Acre – 25% de nossa cidade ficou debaixo d’água. 
A3/2012- André Petry, renomado jornalista, em artigo para a revista Veja, defende a regulamentação 
da prestação de serviços sexuais como profissão efetiva, dizendo ser essa a única maneira de retirar 
as prostitutas da míngua. Em minha opinião, essa não é a solução mais viável, pois não basta dar 
condições de trabalho a quem usa a prostituição como meio de sobrevivência. 
 

Para a defesa das teses que se baseiam em defender as descontinuidades 

envolvidas nas contradições, os argumentos quase lógicos são largamente utilizados. 

No excerto destacado de A2/2012 o autor expõe a situação de calamidade vivida pela 

população de Rio Branco-AC devido a uma enchente. Em seguida apresenta a 

contradição que se estabelece com o apoio dado aos estrangeiros que ali chegaram, 

fugindo também de uma situação calamitosa (terremoto) ocorrida em seu país em 
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busca de ajuda naquele estado. Esse posicionamento, no entanto, contraria o que o 

autor defende na tese principal, que é justamente prestar ajuda humanitária a essas 

pessoas que vivem um drama parecido com o seu. Em verdade, utiliza-o como 

estratégia para construir sua argumentação num discurso crítico de respostas aos 

discursos contrários à tese defendida. 

 Já em A3/2012, o orador refuta a tese de que a solução para o problema das 

prostitutas em Natal seria legalizar sua situação. Na contramão do discurso vigente 

na sociedade de que todos devem viver com dignidade, aceitar a “prestação de 

serviços sexuais” como profissão, revela como efeito de sentido que a opinião do 

jornalista carece de fundamentação, uma vez que isso não seria suficiente para elevar 

sua condição ou tirá-las da míngua. Os argumentos de contradição e 

incompatibilidade são utilizados quando se objetiva invalidar o argumento adversário 

para fundamentar sobre ele argumentos que o orador julga capaz de convencer o 

auditório. 

Na sequência abordaremos os argumentos que partem de fatos particulares 

para construir generalizações. São os argumentos que fundam a estrutura do real, 

com suas ligações: de sucessão (Ex.: vínculo causal, argumento pragmático, os fins 

e os meios e os argumentos de desperdício, da direção), de coexistência (Ex.: o 

argumento da pessoa e seus atos, da autoridade) e de ligações simbólicas (Ex.:  

hierarquias e das diferenças de grau e ordem).  

 

Exemplo 22: 
 Exemplo 
 A3/2010-Por isso, considero positivas ações como a passeata realizada há poucos dias pelas escolas 
Maria Lima e Craveiro Costa nos bairros onde estão instaladas, Remanso e Cohab, considerados os 
mais violentos do município e que interferem no dia a dia dessas escolas, através de vândalos e 
agressores que invadem as suas dependências. 
A5/2008-Infelizmente, nossos trabalhadores estão expostos a vários tipos de acidentes. Este ano, em 
junho, morreu um extrator da nossa cidade devido a uma explosão em uma pedreira da região. Além 
do mais, a inalação de pó de sílica pode provocar a silicose, doença que provoca lesões nos pulmões 
e é incurável. O mesmo resíduo que assoreia os rios entope os pulmões dos trabalhadores. O dr. 
Vicente de Paula, médico do INSS da região, já detectou vários casos de silicose na nossa cidade, 
inclusive em jovens 
 

Em A3/2010, a realização de uma passeata como iniciativa das escolas nas 

comunidades onde se situam e que são bairros reconhecidamente violentos de 

Cruzeiro do Sul, aparece como exemplos de ações que o orador julga capazes de 

contribuir positivamente para a solução do problema da violência na escola. O 
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argumento faz pressupor que uma ação concreta pode chamar a atenção dos 

moradores desses bairros e provocar uma possível mudança de conduta.  

 Enquanto no exemplo anterior se enfatiza uma ação positiva, A5/2008 parte 

de um fato negativo, e porque não dizer extremo, para chamar a atenção para a 

gravidade da situação abordada na tese. A morte de um trabalhador como exemplo 

tem como ancoragem o argumento pragmático de causa e efeito que, partindo de um 

fato real, busca comover o interlocutor, partindo do lugar da essência, aqui colocada 

no topo da hierarquia de valores que faz pressupor que a vida de um trabalhador seja 

mais importante do que a produção de bijuterias. 

 

Exemplo 23: 
Analogia 

 
 A4/2010-E se política é a arte de governar nossos “artistas” estão um tanto quanto omissos a respeito 
de suas obras, porque está claro que assim como cresce o número de visitantes que a cidade recebe, 
também os problemas administrativos têm aumentado assustadoramente por conta da atividade 
turística, com uma analogia simplória explica-se a necessidade dos caldenses: “Não dá para receber 
visitas com a casa desarrumada e o dono insatisfeito”. 
 
A2/2008- Devido ao serviço árduo e estafante, podemos chamá-los  de cavaleiros da cana, pois 
levantam de madrugada, vestem suas armaduras e saem para a luta com a determinação de guerreiros. 
 

Associada aos termos “visita,” “casa desarrumada” e “dono”, o orador constrói 

uma metáfora que, segundo Perelman (2005), consiste em “transportar-se, por assim 

dizer, a significação própria de um nome para outra significação, que só lhe convém 

em virtude de uma comparação que existe na mente”. Deixando claro que tem a 

consciência e o conhecimento do emprego e da força persuasiva da analogia para a 

defesa de sua tese, o orador associa o turista a visitas, Caldas Novas a uma residência 

e o dano aos municípios. A analogia foi empregada para reforçar a ideia de que não 

adianta incentivar o turismo, se a população da cidade não se beneficia do mesmo. 

Em A2/2008 é à figura do cavalheiro medieval que se associa a imagem do 

cortador de cana, ressaltando-lhe qualidades como determinação, força, coragem e 

disposição para o combate diário na lida, que está, no texto, relacionada à luta do 

cavalheiro medieval. 

Os casos anteriores prendem-se a relações de associação de ideias (de modo 

a possibilitar a escolha de uma em detrimento de outra). No entanto, há casos em que 

as noções contrariam pares hierarquizados (Ex.: meio/fim, ato/pessoa, 

individual/universal), são os argumentos por dissociação de noção.  
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Exemplo 24: 
Dissociação de noções 
 
A1/2010- Enfim, penso que, ao analisar essa questão tão polêmica, devemos, sem dúvida, levar em 

consideração a cultura e a fé católica, pois não se podem julgar os preceitos da Igreja pelos erros de 
padres que não souberam escolher seu caminho, que não honraram a confiança que os fiéis 
depositaram neles ou que sofrem distúrbios como esse. Todavia, não se pode isentar a Igreja de sua 
responsabilidade de identificar esses padres e excluí-los da instituição, visto que não são mais 
exemplos de pastores para o seu rebanho, cabendo à Justiça a condenação pelos seus erros.  
 
A2/2008-  Na minha opinião, os impactos negativos causados pelas queimadas são inegáveis, mas 
não deveriam servir de justificativa para a substituição de trabalhadores por máquinas. Vale lembrar 
que o corte da cana sem a prática da queimada não é impossível, pois isso já ocorre quando há o corte 
de cana para a produção de mudas. 

 

O artigo A2/2008 versa sobre os impactos provocados pelas queimadas nas 

lavouras, que têm constituído desde sempre uma preocupação quanto à preservação 

do solo em que são cultivadas. É fato que a produção de cana de açúcar gera grande 

quantidade de resíduos, os quais precisam ser descartados a fim de preparar o solo 

para o plantio de novas lavouras. O excerto “os impactos negativos causados pelas 

queimadas são inegáveis, mas não deveriam servir de justificativa para a substituição 

de trabalhadores por máquinas”, destaca que os produtores nela se amparam para 

realizar essa prática condenada pelas autoridades ambientais, mas largamente 

utilizada por facilitar o custo para os produtores. Buscando invalidar a 

incompatibilidade presente nesse conceito do qual se pode depreender duas 

realidades como afirma Reboul (2004, p. 189) “onde se via uma realidade, surgem 

duas, a aparente e a verdadeira”. No caso, o orador busca confrontar as teses, 

afirmando que essas realidades não constituem relações indissolúveis, pois que já 

ocorre o corte da cana sem a necessidade de queimadas, utilizando-se os cortes como 

mudas. Isso certamente demanda mais trabalho e mais tempo, por isso, talvez não 

sejam tão apreciadas. 

No trecho de A1/2010 a associação dos padres a pastores, é pautada numa 

relação estabelecida pelo discurso que dialoga com a célebre fábula do lobo e do 

cordeiro, figuras alegóricas representativas do bem e do mal. Um argumento 

fundamentado na estrutura do real, a ilustração, traz para o texto um recurso de 

presença, buscando suscitar na imaginação do interlocutor as imagens de padres 

(lobos) e crianças (cordeiros). Desse modo, no trecho “ao analisar essa questão tão 
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polêmica, devemos, sem dúvida, levar em consideração a cultura e a fé católica, pois 

não se podem julgar os preceitos da Igreja pelos erros de padres que não souberam 

escolher seu caminho”, está clara a tentativa de separar a aparência da realidade, no 

caso, os padres que se afastam de sua ação de proteger e passam a atacar como se 

fossem lobos. Consequentemente o orador pretende invalidar a  ideia de que atacam 

por serem celibatários. 

Por meio do recurso de dissociação de ideias, o aluno orador intenta 

desestruturar a contar- argumentação, visto que sua posição é favorável a que a Igreja 

mantenha essa condição para aqueles que desejam ingressar em seu serviço. 

Podemos afirmar, apoiados nesta análise, que os alunos, embora utilizem os 

argumentos fundados na estrutura do real, especialmente por sua adequação ao 

gênero artigo de opinião, fazem uso com propriedade de outras técnicas, cujos 

argumentos validam com segurança a defesa de suas teses. 

 

 

                                                                                                                                            

 4.3 A INTERAÇÃO ENTRE ORADOR E AUDITÓRIO NOS ARTIGOS DE OPINIÃO  

 

Em atendimento ao terceiro objetivo específico  “analisar a relação dialógica 

orador-auditório com base em discursos anteriores, nos valores hierarquizados e  

nos interlocutores pressupostos”, discutimos nesse tópico a relação dialógica no 

discurso, considerando a recorrência que o orador faz a outros discursos para 

conseguir a adesão dos auditório, a recorrência a valores que considera importantes  

a esse auditório e, por fim, a própria noção de auditório e o esforço do orador para 

adaptar-se a ele.  

Caracterizado por expressar certo ponto de vista a respeito de um assunto, o 

artigo de opinião precisa atender à exigência de argumentar e persuadir para 

convencer. Nesse embate argumentativo, é preciso considerar o papel dos 

elementos envolvidos no processo. Como um dos componentes do edifício 

argumentativo, de acordo com Perelman e Tyteca (2005), o auditório é constituído 

por aqueles a quem o orador quer influenciar com sua argumentação. Dessa forma, 

é necessário atentarmos para o fato de que, na verdade, a adesão dos espíritos 

pressupõe a existência de um contato intelectual em que o orador precisa considerar 
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o auditório, suas paixões, seus valores, sendo-lhe imprescindível adequar-se a seu 

caráter e a seu tipo social, de modo que este possa ser persuadido a aderir às teses 

(logos) apresentadas a seu assentimento. Para que isso se efetive, torna-se 

necessário que orador e auditório partilhem crenças, na doxa comum existente 

(AMOSSY, 2005, p. 123) 

Para fortalecer a compreensão do modo como se constituem 

argumentativamente esses discursos, é preciso considerar sempre a interação 

verbal entre quem fala (ou escreve) e aquele que é, por excelência, o interlocutor 

do discurso, ambos envolvidos numa mesma ação comunicativa. Os vínculos 

estabelecidos por esses sujeitos remetem ao caráter dialógico da linguagem, que 

antes de tudo é um diálogo com outros discursos, por conseguinte com outros 

interlocutores. Vejamos então como se dá a relação orador/ auditório nos artigos 

analisados, considerando o caráter dialógico e argumentativo da linguagem. 

A primeira característica da relação orador/auditório é a remissão a outros 

discursos visíveis na palavra do orador. Nos discursos em apreciação, essa 

remissão é feita principalmente pelas citações, utilizadas como argumentos de 

autoridades, pela menção a outros discursos, em seguida refutados, e ainda pelos 

trechos em que o orador estabelece a polêmica do discurso, ou seja, quando o 

orador cita as opiniões contrárias à tese que defende. Vejamos no quadro a 

presença de outros discursos, como forma de construir e defender a tese e 

dialogar com o auditório em algumas teses levantadas. 
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Quadro 06-  Relações dialógicas: o discurso do outro 

 
TESE 

 
RECORRÊNCIA A OUTROS 
DISCURSOS 

 
A RELAÇÃO 
DIALÓGICA 

A1/2008-O fumo, 
principal atividade 
econômica, gera mais 
prejuízos à saúde que 
lucro a cidade de 
Major Vieira- SC 

Apesar de a atividade fumageira não utilizar 
grandes áreas de terra, o que torna favorável 
aos pequenos agricultores, o fumo necessita 
de muitos agrotóxicos, que geralmente são 
aplicados manualmente. 

Retoma um discurso 
anterior,refutando-o. 

A2/2008-  A 
mecanização da 
colheita destruirá a 
principal fonte  renda 
de Tamboara-PR 

Segundo pesquisa feita pelo engenheiro 
ambiental Eleutério Languloski, não há motivos 
que justifiquem técnica, ecológica ou 
socialmente as queimadas nos canaviais, a não 
ser para maior rendimento da colheita. 

Argumenta 
pela autoridade 
para fortalecer 
a tese 

A5/2008-As pedreiras 
de quartzito devem ser 
fechadas pois causam 
grandes prejuízos à 
saúde da população 
de Alpinópolis-MG 

Segundo os empresários alpinopolenses, 
somos grandes exportadores mineiros de 
quartzito, exportamos de forma direta para 
outros países por meio de vários 
licenciamentos 

Menciona o discurso 
alheio, para mostrar o 
ponto de vista 
contrário à tese. 

A1/2010-A pedofilia na 
Igreja Católica não é 
resultado do celibato 
clerical. 

Em março deste ano foi exibido 
nacionalmente, por uma emissora de grande 
porte, um vídeo que denunciava um caso de 
pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica 
de nossa cidade 

Argumenta pela 
autoridade para 
iniciar a polêmica do 
discurso. 

A3/2010- A segurança 
armada não e solução 
para a violência na 
escola 

A voz de quase todos apela para a presença de 
seguranças armados nas escolas. Outros 
acham que é a educação para a paz que pode 
resolver o problema. Ainda há aqueles que 
veem a família como a chave da resposta, 
desde que volte a assumir seu papel de 
educador. Os mais descrentes na ação humana 
dizem que só Deus para reverter a situação. 

Recorre a múltiplos 
discursos em torno da 
polemica levantada 
 

A2/2012- Acolher os 
imigrantes haitianos 
além de uma atitude 
humanitária é uma 
forma de os acrianos 
chamarem a atenção 
do governo para sua 
própria situação 

Para nós, acrianos, a presença de haitianos 
em nosso território representa a chance de 
demonstrar ao restante do Brasil toda a 
hospitalidade que é marca registrada de 
nosso povo. Somos o único Estado da 
federação que lutou para ser brasileiro, 
escrevendo com o sangue de “seringueiros 
revolucionários” uma das mais belas páginas 
da história de nossa nação. 

Recorre a 
discursos históricos 
para reafirmar a 
tese defendida. 

A4/2012- A chaminé 
da fábrica Brasil 
Oiticica deve ser 
preservada como 
marco histórico para 
as futuras gerações. 

Instalada na década de 1930 em Pombal, a 
filial da Brasil Oiticica exportou óleo de 
oiticica para ser utilizado na produção de 
armamento na II Guerra Mundial. Inovadora 
na sua época, a empresa fundou, além de 
uma escola para os filhos dos operários, um 
time de futebol e proporcionava nos fins de 
semanas saraus e bailes para a comunidade 

Recorre a 
discursos históricos 
para defender a 
tese. 

A5/2012- É preciso 
proteger o rio 
Amazonas do roubo 
de suas águas por 
países estrangeiros. 

Assim, deixo todo o meu repúdio com frases de 
Elton Glademir e Newton Lima: “Chegamos à 
última instância do absurdo... Chegamos ao 
último patamar da ganância e da safadeza 
humanas, em que assistimos ao crescimento 
material”. “Água não é mercadoria.” 

Argumenta 
pela autoridade 
para fortalecer 
a tese 

                                                              Fonte: Soares (2015) 
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Como vemos, a recorrência aos discursos alheios é constante nos 

discursos analisados. Essa interação social, segundo (BAKHTIN, 2013) se dá por 

enunciados que “não são indiferentes entre si”, mas “ se refletem mutuamente uns 

nos outros”, uma resposta a outros enunciados. Assim, diante de um auditório, o 

orador utiliza-se de outros discursos, outros enunciados para dar consistência ao 

que diz com vistas a conseguir a persuasão. Essa recorrência vem do fato de a 

linguagem ser constitutivamente dialógica, de forma que o diálogo ocorre, quer 

seja conscientemente, como nos casos dos enunciados que funcionam como 

argumentos de autoridades, que seja em casos nos quais o orador, talvez nem 

tenha consciência de que está estabelecendo essa relação. 

 Tudo isso mostra que os discursos que ecoam nos artigos revelam que 

o orador, diante de seu auditório, estabelece com ele uma relação dialógico-

argumentativa, em que se evidenciam claramente uma hierarquização dos 

valores como conceitos adquiridos por ensinamentos e experiência de vida. Com 

efeito, o processo de adaptação do orador ao seu auditório requer que, na 

produção do discurso, este orador o conheça bem e a ele se adeque, re-

hierarquizando valores, pois, aquilo que pode ser um valor para um auditório, para 

outro não é. Vejamos no quadro abaixo, exemplos dos valores evidenciados pelo 

orador diante de seu(s) auditório(s). 
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Quadro 07: Hierarquias de valores 

ANO TESE VALORES 

 
 
 
 
 
2008 

O fumo, principal  atividade  econômica, gera 
mais prejuízos à saúde que lucro a cidade de 
Major Vieira-SC 

O valor da vida humana em 
detrimento da produção 
industrial 

A mecanização da colheita destruirá a principal 
fonte renda de Tamboara-PR 

Dignidade da pessoa humana 
pelo trabalho 

A pavimentação da rodovia trará progresso para 
a cidade de Cruzeiro do Sul-AC 

Qualidade de vida 
humana pela 
preservação da 
natureza 

A retirada dos ambulantes da Praça da Sé de 
Fortaleza-Ce ocasionará desemprego por isso 
necessita de um melhor estudo para solucionar o 
problema 

Dignidade da pessoa humana 
pelo trabalho em detrimento 
do progresso 

As pedreiras de quartzito devem ser fechadas 
devido aos prejuízos causados ao meio ambiente 
e à saúde da população de Alpinópolis. 

Qualidade de vida em 
detrimento do progresso a 
qualquer custo 

 
 
 
 
2010 

A pedofilia na Igreja Católica não é resultado do 
celibato clerical. 

Senso de justiça em 
detrimento de preconceito 

É preciso minimizar o impacto ambiental causado 
pelos resíduos químicos provenientes da 
fabricação de bijuterias na cidade de Limeira- SP 

Qualidade de vida humana 
em lugar exploração dos 
recursos naturais 

A segurança armada não e solução para a 
violência na escola 

Prudência em lugar do uso da 
força 

A turismo em Caldas Novas-GO não beneficia 
os munícipes. 

Bem estar da população em 
detrimento da exploração 
turística 

A empresa de mineração Elisabeth precisa 
minimizar e reparar os danos já causados ao 
meio ambiente na cidade de Pedra Lavrada-PB 

Bem estar da população 
em lugar exploração dos 
recursos naturais 

 
 
 
 
 
2012 

O uso de agrotóxicos para aumentar a produção 
agrícola afeta a saúde da população de Santa 
Margarida do Sul- RS 

Saúde da população em 
lugar da produção 
agrícola 

Acolher os imigrantes haitianos além de uma 
atitude humanitária é uma forma de os acrianos 
chamarem a atenção do governo para sua 
própria situação 

Preocupação com o 
semelhante em lugar de 
desprezo 

O turismo sexual é um problema de ordem 
social que precisa de um esforço   conjunto 
para ser solucionado 
 
 
 para ser solucionado para ser solucionado ra 
ser solucionado para ser solucionado 

Dignidade da pessoa humana 
em lugar do lucro 

 A chaminé da fábrica Brasil Oiticica deve ser 
preservada como marco histórico para as 
futuras gerações. 

Preservação da memória em 
lugar do progresso a qualquer 
custo 
 

 É preciso proteger o rio Amazona do roubo de 
suas águas por países estrangeiros 

Soberania em detrimento da 
pirataria 

Fonte: Soares (2015) 
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Como vemos, diante do(s) auditório(s), os oradores recorrem a uma 

hierarquização de valores que julga úteis à defesa da tese. Por se tratar de artigos 

escritos sobre o lugar onde habita, as temáticas abordam problemas que vão de 

encontro a esses princípios. Os valores têm a ver com as questões humanas, 

valores ligados à pessoa são, como dizem Perelman e Tyteca (2005), valores 

universais. Esses valores se revelam claramente no artigo de opinião, em sua 

constituição, plenamente dialógico, visto que instaura uma polêmica, em cujos  

valores apresentados para a defesa da tese, subjaz o ponto de vista do orador, 

estabelecendo uma relação de oposição a valores que fundamentam o ponto de  

vista contrário. 

Vistas as questões acima, resta-nos desvelar a quais auditórios os oradores 

dos artigos de opinião recorrem e como esses oradores se apresentam diante 

deles. Para Perelman (2005, p.25) ainda que orador se dirija  a um pequeno 

número ou até mesmo a um único ouvinte é possível que ele encontre dificuldade 

em escolher os argumentos adequados ao convencimento do auditório, por isso 

ele o insere de modo fictício em uma série de auditórios diversos.  

Tratando-se de um texto escrito, a dificuldade em determinar a audiência, 

parece-nos ainda maior. Segundo Park (2012, p. 108), se entendermos por 

“auditório”, algo no texto ou exterior a ele, o “auditório” essencialmente estará 

representado não pelas pessoas enquanto tais, mas nos elementos relativos  ao 

conhecimento e à motivação  nos leitores e ouvintes, que formam os contextos do 

discurso e as suas extremidades. Essa assertiva nos lembra que o auditório nem 

sempre apresenta uma materialidade física, mas se refere a relações conceituais 

e ideológicas. 

Tomando por princípio que toda argumentação visa à persuasão, vale 

ressaltar que, para Perelman e Tyteca (2005, 45), a adesão à tese resulta do 

contato intelectual entre o orador e o auditório, que deve ser firmado, 

estabelecendo-se um acordo mútuo que se revela nas premissas da 

argumentação. Mais que provar a verdade contida na conclusão, a argumentação 

tem como propósito principal a adesão às premissas, condição essencial para o 

sucesso da argumentação. 

De acordo com Sousa (2008, p.209), é na interação entre orador e auditório 
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que os acordos prévios são estabelecidos, tornando-se âncoras para a construção 

argumentativa nas teses inscritas, como já vimos no capítulo teórico deste  

trabalho. 

Vejamos por amostragem agora como os auditórios são construídos nos 

discursos analisados. 

Exemplo 25 

A4/2008-A propósito, o Brasil possui uma carga tributária e uma burocracia que chegam a impor 
medo à população. O ingresso na chamada economia formal é uma árdua (e cara) prova de 
resistência, impelindo milhares de brasileiros a essa área clandestina do mercado. Desse modo, o 
comércio informal na Praça da Sé demonstra um dilema nacional. 

 

Em A4/2008 observamos que o orador estabelece um contato intelectual 

com o auditório, buscando despertar-lhe a concordância à sua tese, a qual discute 

um tema consensual entre os brasileiros: a carga tributária, alvo constante de 

crítica da população contra o governo. O orador, num diálogo claro com os 

discursos que circulam na sociedade e amplamente divulgados pela mídia, busca 

no acordo inicial uma disposição do auditório a fim de conseguir o assentimento 

para a tese central de que a retirada de ambulantes da Praça da Sé (Fortaleza- 

CE) ocasionará desemprego. 

Embora tenha como auditório particular os feirantes da praça da Sé, as 

autoridades e a população do município de Fortaleza, o orador estende seu 

discurso a toda a população brasileira em acordo com a tese principal em que se 

estabelece uma relação de causa e efeito, associando a questão dos ambulantes 

a um contexto bem mais abrangente, o que revela que esta considera o caso como 

um reflexo da situação econômica do país. 

O diálogo desse discurso leva a crer que esteja dirigido a todos os homens 

adultos capazes de entender a mensagem, como auditório universal, e 

especialmente aos brasileiros, o que pode ser confirmado pelos termos “Brasil”, 

“brasileiro”, “nacional”. 

E no discurso sobre a violência nas escolas, orador e auditório são 

percebidos pela interação no seguinte excerto: 
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Exemplo 26 

A3/2010- O problema, como já foi dito, é de todos; então toda a sociedade cruzeirense (para 
ficar mais restrito) deve cumprir seu papel no sentido de formar nos jovens a cultura da não violência, 
restituindo à escola, a paz que antes reinava dentro de seus muros, e, assim por consequência, 
estaremos alcançando também seu além-muro. 

 

Nesse fragmento o orador se dirige ao auditório, restringindo-o e faz 

questão de enfatizar, citando entre parênteses numa demonstração de que tem 

ciência daqueles a quem ele precisa persuadir. Mas para além desse auditório 

particular, cria um auditório universal constituído pela “sociedade”. De uma forma 

objetiva atribui a toda essa sociedade a responsabilidade e a tarefa de solucionar 

o problema, prevendo que os resultados possam se refletir no ambiente escolar, 

visto que a escola só pode cumprir seu papel, se a sociedade fizer sua parte. 

A cultura da não violência é um termo que cria como efeito de sentido a 

ideia de que a violência ocorre por falta dessa cultura. Embora não especifique 

que ações seriam essas, orador apresenta-se diante de seu auditório como um 

avaliador da situação, que busca uma solução sensata para o problema. 

Falemos agora sobre a interação orador/auditório no discurso sobre 

preservação do patrimônio natural para a região em que vive o aluno-orador. 

 

Exemplo 27 

A5/2010- Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto nossas riquezas naturais, 
além da nossa história. Se não agirmos enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Picoto, nossos 
patrimônios naturais mais belos, serão destruídos. Por outro lado, sei que a nossa população precisa 
de uma renda fixa e nosso município de desenvolvimento, mas é necessário, e urgente, a execução 
de projetos que visem à valorização de bens culturais, sociais e ambientais, equilibrando, assim, 
desenvolvimento e natureza. 

 

De acordo com Perelman e Tyteca (2005 p.86), “É, com efeito, ao auditório 

que incumbe o papel maior para determinar a qualidade da argumentação e o 

comportamento dos oradores”. Partindo dessa assertiva, podemos perceber no 

discurso acima, o esforço do orador em estabelecer contato com o interlocutor, 

em busca de uma aproximação, visando despertar-lhe o interesse pela tese de 

que é preciso deter a extração mineral desenfreada que, em seu ponto de vista, 

está destruindo o que ele chama de “nossas riquezas”, enquanto o convida, mais 

do que à adoção de uma postura, uma tomada de posição contra “uma empresa 

que que  ele acusa como principal responsável pela destruição. 
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Como alguém a quem foi permitido opinar, lança-se como porta-voz do 

cidadão que “precisa de uma renda fixa”, por isso se sente incapaz de tomar uma 

atitude. Destarte, dirige-se não só a seus conterrâneos, mas aos empresários e 

principalmente ao poder público, a quem cabe intervir em questões dessa ordem. 

A seguir, no discurso sobre o turismo sexual em Natal, o orador se dirige, 

inicialmente, a um auditório, muito além dos moradores de Natal, embora também 

contemple um auditório mais particular. Vejamos: 

 

Exemplo 28 

A3/ 2012-Nas praias, às sombras dos coqueiros, há mulheres e até garotas – pasmem! – à espera 
de que os turistas, principalmente os estrangeiros, venham procurá-las. Uma realidade vergonhosa 
não somente para os habitantes daqui, como eu, mas para todos os brasileiros. Sendo assim, é 
coerente questionar: “Por que a indústria do turismo sexual tem um crescimento exponencial que 
desafia toda sorte de organizações, bem como o poder público?”. 

 

Incluindo-se no discurso, o orador, estabelece um contato que visa 

aproximá-lo do auditório presumido, deixando claro o seu posicionamento. 

“Pasmem”, a forma verbal empregada aqui tem a força expressiva de uma 

interjeição, cujo efeito de sentido parece ser o de envolver o interlocutor, 

procurando provocar nele um sentimento de indignação. É um auditório que 

extrapola os limites de um auditório particular. Emerge do discurso um orador 

ultrajado, comprometido e envolvido com a problemática social do lugar em que 

vive. Associe-se a isso a imagem de um sujeito questionador, preocupado com 

questões ligadas à moral, que lança uma pergunta, um desafio para a reflexão, 

uma indagação que visa atingir diretamente o poder público. 

No exemplo, a seguir, parte do discurso sobre a pedofilia na igreja Católica, 

o orador estabelece uma ligação muito próxima com o auditório particular: o povo 

de Arapiraca-AL. Vejamos: 

 

Exemplo 29 

A1/2010- Dessa forma, espero que a cultura e a fé católica se recuperem de mais esse escândalo e 
a instituição passe a analisar melhor as pessoas que são colocadas a serviço de Deus, para que não 
haja mais casos como esse, pois é muito provável que, diante de todo esse apelo midiático, esses 
casos se exterminem, porém há outros, em nossas casas, escolas... casos estes em que as pessoas 
parecem ser cordeiros, quando, na verdade, são lobos disfarçados, como os padres de Arapiraca 
envolvidos nesse escândalo. 
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O engajamento com os discursos que predominam na mídia sobre os casos 

de pedofilia, associados ao celibato clerical, leva o orador a falar para um auditório 

mais universal, constituídos por católicos do país inteiro. Aqui ele se dirige aos 

cristãos católicos e, retomando a tese principal, em tom apelativo, expressa o 

desejo que se configura como uma proposta de solução, para o que ele denomina 

“escândalo”. 

O orador acredita no poder da mídia como capaz de provocar uma reflexão 

ou tomada de ação capaz de solucionar o problema. A proposta de solução tem 

a mídia como poderosa aliada nesse processo de combate à pedofilia, 

especialmente na igreja. Embora tratando da pedofilia e sua relação com o 

celibato, o orador abre um leque de situações em que esses casos ocorrem, 

chamando a atenção para o fato de isso ocorrer também em ambientes em que 

as crianças devem se sentirem mais acolhidas e, justamente por estarem certas 

dessa proteção, aqueles que as destacam, ao invés de protege-las, agem como 

se fossem lobos. É, portanto, um orador que se coloca na condição de explicar 

um determinado problema social, dissociando-o de um ponto de vista estabelecido 

na sociedade atual. 

Após apresentarmos exemplos que julgamos significativos para discutir a 

relação entre o orador e o auditório, sintetizamos no quadro abaixo as imagens 

reveladas dos oradores bem como do auditório a quem eles buscam influenciar 

com sua tese. 

Os recortes analisados revelam que em todos os artigos há um diálogo com 

o auditório universal, com a sociedade de mais ampla, especialmente devido 

tratar-se de temas ligados ao lugar em que habita, uma vez que a maioria dessas 

temáticas interessam a todos pois nenhuma realidade é totalmente diferenciada 

a ponto de não ter relação com outras. 
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Quadro 08- Imagens reveladas pelos oradores e auditórios pressupostos 

ARTIGO ORADOR REVELADO 

 
AUDITÓRIO 

A1/2008 Considera-se crítico, capaz de enxergar além 
do que a maioria vê, desejoso de mudanças. 

Habitantes de Major Vieira, 
autoridades. 

A2/2008 Reconhece-se como cidadão, consciente dos 
problemas e capacitado a apontar soluções.  

A sociedades em geral e em particular 
aos interessados na questão 
ambiental. 

A3/2008 Reconhece-se como alguém interessado no 
desenvolvimento da região em que vive apesar 
desse reconhecer como favorável à 
preservação da floresta 

Sociedade como um todo, poder 
público,  principalmente da região 

A4//2008  Mostra-se preocupado com o social, com senso 
humanitário, altruísta, esclarecido, crítico, 
ponderado. 

Sociedade, poder público municipal e 
legisladores 

A5/2008 Apresenta-se  como sujeito humanitário, capaz 
de sacrificar-se em nome da coletividade, 
modelo, orgulhoso das riquezas de sua terra 

Empresários alpinopolenses, 
autoridades municipais 

A1/2010 Apresenta-se como religioso, ético, justo Sociedades em geral, interessados no 
discurso religioso. 

A2/2010 Revela-se inconformado com a injustiça e a 
exploração do menos favorecidos 

Preocupado com a questão ambiental, 
julga-se capaz de apontar soluções 
para a sociedade limeirense 

A3/2010 Revela-se como pacificador, ético, preocupado 
com o bem-estar descrente se soluções 
milagrosas baseadas em princípios religiosos, 
crente na força do trabalho 

Sociedade cruzeirense, famílias no 
sentido amplo, sociedade em geral, o 
espaço escolar em sentido amplo 

A4/2010 Mostra-se orgulhoso de sua terra, crítico 
reflexivo, revoltado pelo abandono do 
trabalhador  pelos patrões 

Empresários, autoridades locais 

A5/2010 Preocupado com o futuro do meio ambiente, 
ponderado 

Autoridades municipais, empresários 
sociedade de pedra lavrada 

A1/2012 Apresenta-se com sujeito envolvido com a 
problemática ambiental, julga-se capaz de 
sugerir soluções. 

Sociedade em geral, envolvidos com a 
questão ambiental população de Santa 
Margarida do Sul 

A2/2012 Revela senso humanitário, solidário, capaz de 
indicar saídas 

Sociedade em geral, acrianos, governo 
federal, sociedade rio-branquense 

A3/2012 Considera-se ético preocupado com a moral, 
com a exploração da mulher, contrário a 
soluções paliativas. 

Cidadãos potiguares, instituições 
púbicas sociedade natalense policia 

A4/2012 Revela-se saudosista, valoriza a memória, 
pesquisador da história 

Sociedade pombalense, envolvidos 
com a questão da memória 

A5/2012 Mostra-se orgulhoso do lugar  em que vive e das 
belezas naturais 

Poder público estadual e municipal 

Fonte: Soares (2015) 
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 Considerando o aspecto dialógico do estudo a que nos propusemos 

cumpre observar que, ao elaborar sua argumentação, o orador cria uma imagem do 

auditório pressuposto e no caso de não ser um auditório conhecido, ele apela para o 

que ele  considera justo e preferencial, de modo a provocar uma disposição para que 

aceite a apresentação de sua ideia. O aluno, enquanto orador, assume um papel 

social, no caso, um cidadão que, por ter ciência da problemática do lugar (pode ser 

um espaço como a escola, uma rua, uma, bairro, a cidade ou mesmo a região) em 

que habita, sente-se legitimado a pronunciar-se em nome da coletividade. 

Enquanto se reporta a questões ligadas ao lugar em que vive, o orador 

certamente tem consciência de um auditório em particular: as autoridades do país, 

uma vez que seu texto, caso seja escolhido e vença será publicado em suportes da 

esfera educacional e/ou em materiais elaborados também como essa finalidade, como 

são as publicações da OLP, de modo que passarão a ser de domínio público. 

 

 

 

4.4 CORRELAÇÕES ENTRE AS ORIENTAÇÕES DA OLP E A PROPOSTA DA 

PESQUISA  

 

O estudo dos artigos de opinião que ora realizamos permite-nos analisar os 

mecanismos argumentativos mobilizados pelo aluno na defesa de suas teses ao 

posicionar-se quanto a uma questão polêmica envolvendo o lugar em que vive. Desse 

modo, ao propor ao aluno das séries finais do Ensino Médio (2ºs e 3ºs anos) uma 

produção escrita em que ele disserte sobre o mundo em que vive, o OLP promove 

uma reflexão que orienta o olhar do aluno para além do círculo social que compreende 

a família e a escola. Na busca pela identificação de questões polêmicas da 

comunidade, o aluno vai sendo estimulado a refletir, a pesquisar, a opinar, de modo a 

assumir um ponto de vista sobre algo que considera digno de ser discutido. 

 Nesse ponto de nossa pesquisa vamos considerar o percurso trilhado pelo 

aluno na defesa de suas teses, para tanto expomos aqui uma síntese de aspectos 

relativos ao processo de argumentação que predomina no corpus estudado, 

enfocando aqueles em que, pela regularidade de ocorrência permite-nos estabelecer 

uma correlação entre eles. As teses estudadas partem da mesma proposta (questões 
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polêmicas do lugar onde vive o aluno) para questões particulares que exigem dele, 

como cidadão e como ser reflexivo, uma postura, um assumir-se como parte do 

problema. 

 O conhecimento da proposta metodológica que serviu de base à produção dos 

artigos, leva-nos à pressuposição de que, no trabalho desenvolvido nas sequências 

didáticas (já vistas no capítulo metodológico) ele tenha sido estimulado a identificar as 

faces de uma questão controversa e se posicionar sobre ela. Verificamos em todos os 

textos que a problemática está bem explicitada, o que é determinante para orientá-lo 

quanto à seleção dos argumentos. Como em toda questão controversa, em algum 

caso emite opinião, apoiando ou contestando pontos de vistas já estabelecidos sobre 

o assunto.  

Uma vez que o corpus está constituído de textos avaliados nas etapas já 

mencionadas no capitulo metodológico, não nos cabe a discussão de analisar o artigo 

de opinião enquanto gênero, mas as técnicas mobilizadas na defesa das teses.  Desse 

modo atentemos inicialmente para o título, como o primeiro contato que o aluno-autor 

estabelece com o interlocutor e cujo propósito argumentativo pode (ou deve) estar já 

aí sugerido.  Cremos ser válido lançar um olhar sobre esse aspecto, visto que o título 

pode comunicar uma postura do orador, antecipando-a ou sugerindo uma tomada de 

posição. Títulos como “Praça de trabalhadores (A4/2008)” apresentam uma certa 

neutralidade pela falta de expressividade, além de não sinalizar com o que está sendo 

defendido. O mesmo se verifica em  “Desenvolvimento?” (A5//2010), resumido a uma 

só palavra de sentido abstrato: Desenvolvimento. A gama de possibilidades contidas 

no vocábulo não oferece pistas sobre o que pode estar contido no texto nem convida 

o leitor a uma aproximação. 

Não obstante, em “Cavalheiros da cana x mecanização”, A2/2008, o título já 

informa sobre a existência de uma situação polêmica, levando o leitor à pressuposição 

do embate relacionando cana (que se pressupõe seja a de açúcar) à mecanização, 

por meio de símbolo instituído para fazer referência a uma situação antagônica 

caracterizada, oposição que será tratada no texto.  A analogia que aproxima o cortador 

de cana a um cavaleiro medieval instiga a curiosidade para se desvelar o porquê da 

expressão, o que se revela logo no primeiro parágrafo do texto, em que é estabelecida 

a questão a ser discutida.  
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Exemplo semelhante é o do título de A4/2010, “Caldas Novas que os turistas 

não veem”. Sabendo-se que o município de Caldas Novas tem na atividade turística 

seu principal fator econômico, a imagem que a ela se vincula e que habita o imaginário 

dos visitantes remete àquilo que os atraem, ou seja, aos famosos balneários de águas 

termais. Analisando o título evidencia-se uma contradição, algo que certamente não é 

digno de ser mostrado ou que não pode ser exposto, contrariando a imagem positiva 

do lugar, um convite para que o leitor se inteire a respeito da questão. 

 Ao adentrar no âmbito do problema e sabendo que se trata de uma questão 

controversa, o aluno-orador precisa definir a postura assumida, emitindo opinião, 

apoiando ou contestando pontos de vista já estabelecidos sobre o assunto Nas teses 

analisadas podemos citar, como exemplo de posicionamento contrário, a postura do 

orador em A1/2008, ao apresentar o cultivo do fumo como um elemento que, a longo 

prazo, pode gerar um grande prejuízo, não só para a saúde da população de Major 

Vieira quanto para a sociedade em geral, visto que o fumo produzido é exportado para 

vários lugares. O aluno posiciona-se contrariamente como podemos ver no excerto 

“Não é correto Major Vieira continuar se desenvolvendo às custas da produção da 

matéria-prima de uma droga que mata milhões de pessoas no Brasil e no mundo, 

inclusive na nossa própria cidade.”   

 Ao contrário dessa postura, podemos citar como exemplo de 

posicionamento favorável, o artigo A2/2012, “O Haiti é aqui” uma posição clara do 

orador que assume: “Sou plenamente a favor da entrada de haitianos no Brasil”.  Essa 

tomada de posição representa um elemento crucial, o ponto de partida para o aluno 

definir as estratégias de defesa de sua tese. 

 Com o intuito de  evidenciar a relação entre o orador e seu auditório, isso  

pareceu-nos, a princípio, uma tarefa complicada, considerando  a diversidade de 

temática abordada  com base na  proposta de escrever sobre aspectos do lugar em 

que vive o aluno. Partindo, então da concepção dialógica do estudo a que nos 

empenhamos, entendemos que o orador, ao elaborar sua argumentação, na verdade, 

procura suscitar paixões no auditório pressuposto, pois é para ele que engendra seu 

dizer.  Assim, percebemos que o aluno enquanto orador cria uma imagem desse 

auditório supondo aquilo que considera justo e preferencial de modo a provocar uma 

disposição para que aceite a apresentação de sua tese. O aluno, enquanto orador 

assume um papel social, no caso, o papel de um cidadão que, por ter ciência dos 
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problemas de seu lugar que pode ser um espaço como uma escola, um município ou 

mesmo uma região, sente-se legitimado a pronunciar-se em nome da coletividade, 

pois que a ele foi dado poder de fala. 

 Insistimos em que, sendo os auditórios dos alunos-oradores heterogêneos, 

e dialogando com o professor da disciplina, com a escola, com os cidadãos de seu 

lugar ou com o poder público, na verdade seu diálogo pressupõe um auditório 

universalizado, mais geral, em que cabe toda a sociedade, visto que os temas são 

ligados ao social, de interesse geral. Em qualquer que seja a temática abordada, o 

orador tem consciência de seu auditório particular (as autoridades educacionais do 

país), uma vez que seu texto, caso seja escolhido e vencedor será utilizado na esfera 

educacional, em suportes criados especialmente para esse fim, ou divulgados em 

outros de interesse da área.  

 O orador, ao dirigir-se a esses auditórios, revelou, na maioria dos casos, 

reconhecer-se como crítico, reflexivo, como em A1/2008: “Quase ninguém percebe 

que o mesmo fumo alimenta a economia local e se transforma no cigarro que mata 

tantas pessoas”, em que subjaz como efeito de sentido ou a valorização do próprio 

conhecimento, que o faz sentir-se como alguém diferenciado da maioria pelo próprio 

conhecimento. Em outros casos sobressai a imagem de um orador envolvido 

pessoalmente com a problemática, colocando-se modelo, como apelo ao 

envolvimento do auditório, como no exemplo: “Apesar de a extração das pedras trazer 

benefícios, sou a favor do fechamento de todas as pedreiras, principalmente, as do 

Parque. Sou filha de um extrator de pedras e sei como é difícil viver na dúvida, com a 

possibilidade de a qualquer momento meu pai ficar desempregado.” 

 Quanto aos argumentos mobilizados para fundamentar suas teses, é 

perceptível que nos artigos predominam as técnicas argumentativas baseadas na 

estrutura do real, nas ligações de sucessão, os argumentos pragmáticos como 

técnicas axiais. São argumentos que se fundamentam em relação de 

causa/efeito/consequência, a partir da ligação que estabelecem entre os fatos, o aluno 

orador procura compreender essas relações, e ao mesmo tempo explicar para seu 

auditório como em A3/2008 “Observo que nos últimos dez anos a BR-364 vem sendo 

aberta consecutivamente no período do verão, há uma redução significativa do preço 

dos produtos comercializados em nossa cidade, se comparada ao período de inverno, 

quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido às chuvas.”  De acordo com 
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Perelman (2005), o uso de argumentos pragmáticos o esforço do orador em promover 

uma mudança a partir de sua palavra uma vez que é consciente de que a 

argumentação é uma ação que tende sempre a modificar um estado de coisas pré-

existentes. 

 Os argumentos de autoridade vêm logo a seguir na ordem trazendo para o 

discurso “o prestígio de uma pessoa ou de um grupo de pessoas é utilizado para fazer 

admitir uma tese” (Perelman, 2005) Com base neste prestígio, concede-se um grau 

de importância à pessoa escolhida, cujo fato se relaciona a ela e cujo juízo de valor é 

algo que pode ser aceito como argumento. 

     O processo argumentativo utilizado para a produção dos artigos apresenta 

elementos que os aproximam como, por exemplo, a forma de abordagem da questão. 

De um modo geral a apresentação do problema vem após a apresentação do lugar, 

que os autores demonstram sua importância, destacando aspectos peculiares a fim 

de construir uma imagem positiva do lugar, evidenciando a construção de um 

ambiente propício para preparar o espirito do auditório para a apresentação da tese, 

 Ao abordar esses elementos nossa pretensão foi, na verdade, considerar a 

pertinência do trabalho desenvolvido que possibilitou ao aluno apresentar sua opinião, 

utilizando os argumentos capazes de fundamentar sua postura frente à tese 

defendida, o que revela um esforço positivo no desenvolvimento da habilidade de 

expor pontos de vista, de modo que esse exercício se torne um ponto de partida para 

despertar o aluno para a importância de argumentar. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e 
as palavras na folha de papel; e depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda 
palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo: pois para 
catar esse feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.                                                     
(João Cabral de Melo Neto) 
 

 

Nesta fase do trabalho, à semelhança do poema, é hora de evidenciar aquilo 

que de mais significativo pudemos depreender do estudo realizado, das impressões 

que em nós ficaram e das descobertas que intentamos partilhar com aqueles a quem 

esse estudo, porventura, puder interessar. 

  Estudar o texto argumentativo do aluno do nível médio reveste-se de sentido 

se entendemos que argumentar para esse aluno constitui não mais uma condição, 

mas uma necessidade para sua atuação como cidadão em quaisquer instâncias da 

vida. Como partícipe de uma sociedade letrada, necessitará dessa ferramenta em 

variadas situações, inclusive para o acesso ao Ensino Superior, visto que nos exames 

seletivos predomina a exigência do texto argumentativo, especialmente por esse tipo 

de texto permitir a avaliação de variados elementos implicados no discurso. Por isso, 

ao  decidimos estudar a argumentação no âmbito da OLP, optamos pelo artigo de 

opinião, dentre os demais gêneros trabalhados no concurso,  motivados pela própria 

natureza do gênero, propício  para o aluno-orador expressar-se sobre um tema de seu 

interesse, sobre um assunto em evidência em sua  comunidade ou em destaque  na 

mídia. 

Após o esforço empreendido no estudo do corpus, visando atender aos 

objetivos propostos, seguimos os seguintes passos: a) buscamos identificar como o 

orador defende suas teses, identificando o acordo inicial, a técnica argumentativa 

central,  assim como  os efeitos de sentido para a tese; (b) descrevemos as técnicas 

argumentativas e os argumentos de apoio às teses, interpretando a atuação desses 

elementos no processo argumentativo; c) analisamos a relação dialógica 
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orador/auditório com base em discursos anteriores, nos valores hierarquizados e nos 

interlocutores pressupostos e, por fim, procuramos estabelecer uma correção entre as 

orientações da OLP e esses objetivos. Passemos aos achados. 

 

 

 

5.1 CONSTATAÇÕES SOBRE AS TESES E OS EFEITOS DE SENTIDOS NOS 

ARTIGOS DE OPINIÃO DA OLP 

 

Nesta dissertação, analisamos artigos de opinião, com enfoque nos 

argumentos mobilizados na defesa das teses, buscando interpretar os sentidos 

atribuídos pelos alunos oradores às questões polêmicas relativas à sua vivência, 

considerando aspectos relacionados ao lugar em que vive. Para tanto, seguimos o 

passo a passo que julgamos   necessário para atender aos nossos objetivos. Uma vez 

que os elementos da argumentação apresentam-se intimamente ligados, 

consideramos pertinente estabelecer uma correlação entre eles, como fatores que 

constituem um todo no processo da defesa da tese. 

 Após uma leitura atenta dos artigos, identificamos a tese principal de cada 

um, buscando interpretá-la à luz do referencial teórico, associando à questão dialógica 

e sociointeracionista. Intentamos, assim, conhecer o percurso argumentativo seguido 

pelo aluno na elaboração e na defesa da tese desde o acordo prévio, em que partem 

principalmente de fatos vivenciados por ele (como a abertura de uma estrada, a 

contaminação do solo e dos rios por produtos químicos, bem como a exclusão social 

provocada pelo turismo) e em outros veiculados pela mídia (como a questão da 

pedofilia ou o caso do roubo de água do Amazonas ou ainda da violência na escola). 

Observamos que as teses defendidas se assemelham em alguns pontos, como 

já abordamos no capítulo de análise e, por  apresentarem  uma significativa 

proximidade temática, decidimos  analisá-las em dois blocos: o primeiro revela a 

predominância de temas referentes ao meio ambiente, em que se destaca  uma 

postura condenatória à  atitude exploradora do homem sobre os recursos naturais que 

deveriam servir a todos e, no entanto, são destinados ao lucro em detrimento da 

população que mais trabalha e não se beneficia, em vez disso, até se prejudica, como 

no  caso contaminação provocada pela utilização de componentes químicos, quer na 
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lavoura, quer nas atividades de  extração mineral. A recorrência a temáticas 

ambientais pode ser explicada pelo grande enfoque dado ao assunto na mídia ou 

ainda pela  possibilidade de ser reflexo do trabalho desenvolvido pela escola no 

Ensino Fundamental,  em que  o meio ambiente é adotado como tema transversal, 

proposto pelos PCNs. 

As temáticas que formam o bloco “Análise de tese de artigos que abordam 

problemas sociais” versam sobre assuntos que envolvem principalmente a ética e a 

dignidade da pessoa humana, como por exemplo: violência, prostituição e exploração 

do trabalho. Trata-se de temas também muito frequentes nos meios de comunicação 

e facilmente identificados em qualquer sociedade, seja nos centros urbanos, seja nas 

cidades menores.  

Os textos premiados foram elaborados segundo o procedimento da sequência 

didática para a  organização textual do artigo de opinião, cuja proposta exige a 

elaboração de um texto sobre uma questão polêmica, a qual exige uma tomada de 

opinião, um envolvimento pessoal, o que pudemos verificar em todos os artigos 

estudados. Após a leitura atenta de cada produção procuramos inicialmente identificar 

a tese principal, o ponto de vista do aluno sobre o tema escolhido com base na 

proposta geral. Consideramos o tema da OLP bastante condizente com o papel social 

da escola, por favorecer aos alunos uma reflexão sobre as particularidades do local 

em que vivem, instigando-os a direcionar  seu olhar sobre as questões mais polêmicas 

e revelar sua  visão de mundo assim como  seus valores.  

Os recursos argumentativos utilizados para a defesa das teses permitem-nos 

afirmar que, além do seu papel comunicativo, atendem aos objetivos propostos para 

a construção de um artigo cuja  utilização se não for  suficientes para convencer seu(s) 

auditório(s), servem pelo menos para fundamentar sua posição diante de um assunto.  

Com base em um trabalho sistematizado, o primeiro ponto considerado por nós no 

trabalho da OLP, é exatamente o tema geral, capaz de permitir um olhar sobre 

questões ligadas ao espaço em habita, a problemas enfrentados por ele, por sua 

família, por sua comunidade ou mesmo de abrangência mundial, como é o caso da 

pedofilia ligada à vida religiosa. A proposta possibilita ao aluno opinar, só que de uma 

forma orientada, conhecendo a os tipos  de argumentos que estão à sua disposição, 

os quais ele pode mobilizar para defender construir sua defesa. 



129 
 

Para explicitar os efeitos de sentidos sobre o lugar em que o aluno vive, torna-

se necessário considerar que a abrangência da proposta permite que partam do 

mesmo ponto comum, ou seja, de uma situação geral para chegarem a temas 

específicos,  assim eles se apresentam tão diversificados como diversas são as 

temáticas abordadas e se revelam como reflexos dos valores admitidos pela 

sociedade.  Podemos ressaltar que, dentre os efeitos de sentidos para o lugar em que 

vive, o aluno destaca a valorização do consumo pela sociedade e a exploração do 

trabalho e da pessoa humana, numa relação em que o poder público aparece 

frequentemente como o principal responsável pela situação criada ou pela falta de 

interesse em solucionar a polêmica tratada no artigo. Na grande maioria dos 

discursos, a construção desses sentidos ocorrem principalmente nos efeitos 

persuasivos, em que o orador interpela o(s) auditório(s) a olhar para a pessoa 

humana, valorizando aquilo que considera primordial:  a saúde, o bem estar (leia-se 

qualidade de vida), a cultura, a vida, enfim.  

 

 

5.2 DIÁLOGOS COM AS QUESTÕES DE PESQUISA: POSSÍVEIS RESPOSTAS 

 

 

A busca pela compreensão da forma como o aluno do Ensino Médio 

argumenta, instigou-nos a analisar a OLP como ação/programa de reconhecimento 

nacional pelos resultados que vem apresentando desde que foi instituída. A 

necessidade de conhecer o percurso metodológico do trabalho desenvolvido pela 

olimpíada, associado ao resultado final, no texto publicado, construído a partir de 

várias oficinas e tendo passado por várias revisões, motivou-nos a buscar a resposta 

para a pergunta central sobre a forma como ocorre a construção das teses dos artigos 

premiados na olimpíada. E como desdobramento desta questão principal: Como 

ocorre o processo de interação entre o orador e seu(s) possíveis auditórios?   

Para responder a essas questões que pretendemos como norteadoras do 

trabalho e tendo já apresentado o processo de elaboração da tese, destacamos nesse 

ponto as técnicas utilizadas pelo orador a fim de convencer o auditório da validade de 

sua tese. Dentre as técnicas utilizadas para tal fim, prevalecem os argumentos 

fundados na estrutura do real, que estabelecem ligações entre elementos do mundo 
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concreto, daquilo que tem existência comprovada ao que se espera fazer admitir. 

Tratam-se de fatos, verdades, presunções, presentes no cotidiano, do mundo comum, 

resultantes de convenções. Destacamos nessa técnica a grande recorrência ao 

argumento pragmático empregado com a finalidade de avaliar um fato por suas 

consequências positivas ou negativas. Esse tipo de argumento funciona como 

ancoragem à tese principal, especialmente porque se fundamenta em fatos cotidianos, 

assuntos que na maioria das vezes o afetam diretamente. 

Ressaltamos também o argumento de dissociação de noções, cujo emprego 

revela um posicionamento divergente, um engajamento com o problema que, para o 

orador, precisa ser melhor explicitado e trazido à reflexão, como é o caso da 

associação da pedofilia ao celibato e do turismo ao progresso. 

O argumento de autoridade, utilizado em todos os artigos, sinaliza para a 

importância dada pelo aluno à voz do outro, ao diálogo com o conhecimento, 

referendado por uma autoridade no assunto. Esse tipo de argumento visa conquistar 

a credibilidade do auditório e consiste, na verdade, num apelo ao pathos, para que 

adira a sua ideia. Importante observar que a busca por essas fontes pressupõe um 

trabalho de pesquisa realizado pelo aluno, o que também favorece a leitura e a escrita. 

Comparamos a tipologia argumentativa apresentada no caderno Pontos de 

Vista com a tipologia proposta por Perelman e Tyteca, em que observamos uma 

correspondência   entre os argumentos.  Na proposta do caderno, descrita no capitulo 

metodológico, são listados seis tipos de argumentos a saber: autoridade, evidência, 

comparação (analogia), exemplificação, princípio e causa e consequência. Nos artigos 

estudados predominam os argumentos de causa e consequência (pragmáticos), de 

autoridade e de dissociação de noções, que na proposta do caderno corresponde ao 

argumento por evidência.  

Entendemos que a relação orador/auditório, analisada no capítulo IV, efetiva-

se por meio dos argumentos, elementos constitutivos da interação verbal entre aquele 

que fala e seu destinatário, parceiros na ação comunicativa que pressupõe uma 

ligação, uma partilha de interesses comuns. Nessa relação o diálogo entre os 

participantes ultrapassa a relação face a face, mas recupera outro dizeres, outros 

discursos que passam a constituir um novo discurso, que segundo Bakhtin nunca é 

adâmico, totalmente original, é sempre o reflexo de algo já dito. Essa constatação é 
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essencial à compreensão da importância do dialogismo e da interação para a ação 

comunicativa que tem por objetivo a argumentação. 

Ao organizar o seu dizer, esses oradores  estabelecem um diálogo, em princípio 

com um auditório  mais particularizado, principalmente por estar num ambiente 

restrito, em que fala aos colegas e ao professor, que também partilham da 

problemática, pois também fazem parte da comunidade, no entanto como os 

assuntos, em sua grande maioria são de interesse universal ou podem ser 

compreendidos por qualquer  cidadão,  podemos afirmar que é especialmente a esse 

auditório universal que ele se dirige. Consideremos que o aluno seja consciente de 

que está participando de um concurso de abrangência nacional, então somos levados 

a crer que é para um auditório mais universal a quem ele se dirige. Na maior parte das 

dos trabalhos percebemos que ele se reporta ao poder público como quem pode ou 

quem deveria resolver a situação. 

 

  

5.3 CONTRIBUIÇÕES E POSSÍVEIS IMPACTOS DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA PARA OS ESTUDOS EM ARGUMENTAÇÃO  

 

Quanto à participação do aluno na OLP e o alcance que o programa tem 

obtido, consideramos tratar-se de uma iniciativa motivadora, visto que o trabalho de 

produção textual constitui um desafio para a educação em todos os níveis. As 

atividades sistemadas pela sequência didática, como ferramenta para a aquisição dos 

elementos  constitutivos para  a leitura e escrita, podem favorecer a aquisição dos 

subsídios necessários para que o aluno produza seu texto com autonomia. Destarte, 

o conhecimento de que a argumentação é uma habilidade que pode ser desenvolvida,  

parece-nos decisivo para que o aluno perceba  que argumentar sobre determinado 

assunto é imprescindível nas mais diversas  situações em seu cotidiano. 

Desse modo, esta pesquisa pretende não somente ser uma contribuição para 

os estudos da Teoria da Argumentação no Discurso (TAD), com base em uma ação 

interventiva como é a OLP, mas também buscar a compreensão da forma como o 

aluno constitui seu discurso, em um gênero muito utilizado na sociedade, para a 

defesa de um ponto de vista. Esperamos, assim, colaborar com novos pesquisadores 

em futuros estudos que tenham como finalidade os processos argumentativos, com 
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vistas a promover uma reflexão sobre o ensino da escrita, com destaque para o aluno 

da escola pública. 

Nossa intenção maior é que, ainda que minimamente, contribuindo com as 

discussões sobre elementos implicados na melhoria da leitura e da escrita do aluno 

da educação básica, estejamos, na verdade, colaborando com sua participação mais 

efetiva na sociedade letrada, uma vez que estando apto a ler, escrever e, por que não 

dizer argumentar  em defesa de suas ideias, sinta-se também preparado para  o 

exercício pleno da cidadania. 
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ANEXOS 

 

 

 

A1/2008-SUSTENTO DE ALGUNS, RUÍNA DE OUTROS 

Major Vieira é uma cidade calma e pequena, de povo hospitaleiro e ambiente acolhedor. 

É um município rural, pois a economia é essencialmente agrícola.  

Um dos problemas da nossa cidade está exatamente na principal atividade da agricultura 

major-vieirense: o cultivo do fumo. A maioria da população não vê problema algum; pelo contrário, 

acha que o cultivo do tabaco é a única alternativa de desenvolvimento para o município. Quase 

ninguém percebe que o mesmo fumo alimenta a economia local e se transforma no cigarro que 

mata tantas pessoas. Mas eu acredito que essa mentalidade pode ser mudada quando os 

habitantes de Major Vieira perceberem que a fumicultura é uma atividade rentável, porém ela 

envolve questões éticas, de saúde, ambientais e até culturais.  

Apesar de a atividade fumageira não utilizar grandes áreas de terra, o que torna favorável 

aos pequenos agricultores, o fumo necessita de muitos agrotóxicos, que geralmente são aplicados 

manualmente e, pior, sem o cuidado necessário, causando diversos problemas de saúde aos 

fumicultores.  

Não se pode esquecer também dos impactos ambientais, já que durante o processo de 

secagem do fumo necessita-se de muita lenha, e apesar de a maioria dos fumicultores utilizar 

árvores de reflorestamento, cujas mudas são fornecidas pelas próprias empresas fumegeiras, as 

áreas reflorestadas não conseguem suprir a demanda de lenha, o que faz com que se destruam 

trechos de vegetação nativa. Outra questão preocupante é o fato de muitos agricultores cultivarem 

exclusivamente o tabaco, e não raramente veem-se fumicultores comprando nos supermercados 

de Major Vieira produtos básicos como legumes e hortaliças, produtos esses que poderiam 

produzir com mais qualidade nas próprias terras.  

Muitas pessoas afirmam que a economia major-vieirense não sobreviveria sem o cultivo 

do fumo e não se preocupam em criar outras alternativas aos pequenos agricultores do município. 

É preciso avaliar quais produtos se adaptariam ao solo, ao clima e, sobretudo, às possibilidades e 

necessidades das famílias do meio rural. Esse não é um projeto a ser executado a curto prazo, o 

que certamente atrapalharia a vida dos fumicultores, mas, sim, uma medida eficaz para o futuro 

de nossa cidade.  
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Penso que as pessoas precisam trabalhar no campo para garantir seu sustento, mas não 

é correto Major Vieira continuar se desenvolvendo às custas da produção da matéria-prima de 

uma droga que mata milhões de pessoas no Brasil e no mundo, inclusive na nossa própria cidade. 

 

A2/2008-CAVALEIROS DA CANA VERSUS MECANIZAÇÃO 

O lugar onde vivo é uma típica cidadezinha do interior do Paraná, com uma população de 

apenas 4.275 habitantes. O formato do município de Tamboara é no mínimo curioso, quase um 

quadrado perfeito emoldurando uma cidade em miniatura com virtude e problemas característicos 

de uma cidade pequena.  

Em nosso município e região a cana-de-açúcar é a principal fonte de trabalho; é cortando 

cana que muitos trabalhadores sustentam suas famílias. Devido ao serviço árduo e estafante, 

podemos chamá-los de cavaleiros da cana, pois levantam de madrugada, vestem suas armaduras 

e saem para a luta com a determinação de guerreiros.  

Mas ultimamente algo vem lhes tirando o sono: a provável mecanização da colheita de 

cana. Penso que isso não deveria acontecer, pois é indiscutível que esse tipo de colheita irá 

ocasionar o desemprego de muitos trabalhadores braçais.  

Com a implantação da mecanização, as usinas teriam mais lucros, pois, segundo dados 

da Alcopar, enquanto um trabalhador colhe em média seis toneladas de cana por dia, uma 

máquina pode colher seiscentas.  

Segundo dados da União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), o Paraná ocupa o 

segundo lugar na produção de cana-de-açúcar. Isso é algo que podemos perceber claramente 

observando o aumento do plantio de cana em nossa área rural, que, se por um lado, gera muitos 

empregos, por outro, causa problemas ambientais.  

Nesse sentido, os que são contrários ao processo de mecanização da colheita de cana-

de-açúcar argumentam que ele tiraria o emprego de muita gente, que em sua maioria possui baixa 

escolaridade e não conseguiria outro emprego, principalmente com carteira assinada, como o 

proporcionado pelo corte de cana. 

Os que argumentam a favor citam as questões ambientais, pois com o trabalho das 

máquinas não haveria a necessidade das queimadas dos canaviais que poluem o ar, matam 

animais e prejudicam a saúde humana, principalmente a dos próprios cortadores de cana que 

entram em contato direto com a fuligem.  

 

Na minha opinião, os impactos negativos causados pelas queimadas são inegáveis, mas 

não deveriam servir de justificativa para a substituição de trabalhadores por máquinas. Vale 
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lembrar que o corte da cana sem a prática da queimada não é impossível, pois isso já ocorre 

quando há o corte de cana para a produção de mudas.  

Segundo pesquisa feita pelo engenheiro ambiental Eleutério Languloski, não há motivos 

que justifiquem técnica, ecológica ou socialmente as queimadas nos canaviais, a não ser para 

maior rendimento da colheita.  

Esse, com certeza, é um impasse difícil de ser resolvido, mas acho que a solução está 

com os donos de usinas, que poderiam abrir mão de suas margens de lucro, acabando com a 

prática da queima de cana, pagando uma remuneração mais justa aos seus trabalhadores que, 

produziriam menos do que na situação atual, e fornecendo-lhes equipamentos de trabalho 

adequados para sua proteção, visto que na colheita da cana os trabalhadores estariam mais 

sujeitos à picada de bichos peçonhentos e cortes causados pelas folhas.   

Assim, o verde de nossos canaviais continuaria sendo a cor da esperança de nossos 

cavaleiros, que veem no plantio da cana e na força de seu trabalho a garantia de sustento de suas 

famílias e o progresso de nossa cidade. 

 

A3/2008 BR-364: DESENVOLVIMENTO OU PRESERVAÇÃO?  

O acreano é conhecido por trocar o desenvolvimento pela preservação da floresta. Em 

Cruzeiro do Sul, lugar onde vivo, também não é diferente. Minha terra natal hoje conta com cerca 

de 80.000 habitantes, é a segunda cidade acreana mais populosa. O povo da nossa região tem a 

mania de dizer que somos da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva e que o açaí é a uva das 

bandas de lá. O município está localizado no vale do Juruá, distante 645 quilômetros da capital 

Rio Branco.  

Há vinte anos surgiu o desafio de integrar todo o Acre através da BR-364. O Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal prevê investimentos em torno de 672 

milhões de reais para a pavimentação da rodovia, o que vem causando divergências de opiniões 

não só na cidade, mas em todo o Estado. Pequena parte da população se posiciona contra, 

argumentando que a construção da rodovia causará sérios danos à natureza. A ex-ministra do 

Meio Ambiente e atual senadora acreana Marina Silva, há alguns anos, solicitou o embargo da 

obra para saber se ela causaria, ou não, impactos ao meio ambiente. Segundo ela, a construção 

da obra foi iniciada sem os devidos estudos ambientais. As pessoas contrárias argumentam que 

a criminalidade aumentará, pois a rodovia interligará Cruzeiro do Sul não só à capital, mas sim a 

todo o Brasil.  

Assim como eu, a maioria da população é favorável à pavimentação da rodovia, pois ela, 

quando concluída, trará como retorno a geração de empregos. Consequentemente, proporcionará 

a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento, desde que seja de maneira 
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sustentável, ou seja, devemos usar o que a natureza nos proporciona de maneira racional para 

que as futuras gerações tenham acesso aos mesmos recursos.  

Tenho plena convicção de que a conclusão dessa rodovia trará vários benefícios não 

somente para os cruzeirenses como para todo o vale do Juruá e para o Acre de maneira geral. 

Observo que nos últimos dez anos a BR-364 vem sendo aberta consecutivamente no período do 

verão, há uma redução significativa do preço dos produtos comercializados em nossa cidade, se 

comparada ao período de inverno, quando a rodovia encontra-se sem tráfego devido às chuvas.  

A nossa região, por estar localizada em plena Floresta Amazônica, tem belos pontos 

turísticos, como o Igarapé Preto, o Parque Nacional da Serra do Divisor, sem falar no novenário 

em honra à padroeira Nossa Senhora da Glória, que é considerada a segunda maior manifestação 

de fé da região Norte, sendo superada somente pelo Círio de Nazaré, em Belém. A conclusão 

dessa rodovia atrairia vários turistas para a região e, consequentemente, a geração de renda na 

cidade, ou seja, haveria uma diversificação da economia local.  

Sou plenamente favorável à pavimentação da BR-364, pois ela, quando concluída, será 

um atrativo para a instalação de indústrias e empresas para nossa região, gerando assim emprego 

e renda para a população. Também proporcionará a integração de todo o Acre. O governo garantiu 

que a rodovia será pavimentada até 2010. Espero que o sonho dos acreanos, em especial dos 

cruzeirenses, se realize o mais breve possível, pois só assim viveremos dias melhores. 

 

A4/2008-PRAÇA DE TRABALHADORES 

 

A Praça D. Pedro II, localizada em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza, é palco 

de uma polêmica questão da cidade. É lá que funciona a Feira da Sé, um enorme agrupamento 

de vendedores ambulantes que já se tornou conhecido não só na capital como também no interior 

do Estado do Ceará. Recentemente, no dia 16 de abril, uma ordem judicial estabeleceu a remoção 

dos comerciantes da praça até o dia 27 de maio, uma vez que o trânsito no lugar torna-se caótico 

durante o funcionamento da feira.  

Desde então o embate entre os ambulantes e as forças da Guarda Municipal tem sido 

intenso. Exemplo disso foi o que ocorreu no dia 22 de junho, com inúmeras agressões e algumas 

prisões de populares. O caso traz à tona uma importante pergunta: “O que é mais importante, o 

fator humano ou a organização da cidade?”.  

A Feira da Sé reúne milhares de trabalhadores, pessoas que têm famílias para alimentar 

e sustentar. Acredito que retirar o meio de sobrevivência dessa gente é, no mínimo, desumano. 

“Estou na feira há quatro anos e nunca houve tanta perseguição quanto agora. Tiramos nosso 

sustento da feira”, afirma o feirante Franklin Freire de Freitas, de 59 anos.  
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É possível que surjam argumentos propondo que, por se tratarem de trabalhadores da 

economia informal, devem ser removidos do lugar, já que não possuem autorização para ocupar 

o espaço. Porém, é aí que a questão toma proporções maiores e retrata um problema nacional: o 

constante crescimento da economia informal.  

A propósito, o Brasil possui uma carga tributária e uma burocracia que chegam a impor 

medo à população. O ingresso na chamada economia formal é uma árdua (e cara) prova de 

resistência, impelindo milhares de brasileiros a essa área clandestina do mercado. Desse modo, 

o comércio informal na Praça da Sé demonstra um dilema nacional.  

Retomando a questão, é inevitável admitir que a feira castiga o trânsito das redondezas; 

entretanto, o modo como está sendo efetivada a propalada “solução” para o problema é 

inaceitável. Simplesmente retirar à força o ambulante do local, como, aliás, tem sido feito, apenas 

transformará o caos do trânsito em caos social. Os trabalhadores que serão expulsos podem não 

ser absorvidos pelo mercado de trabalho, aumentando o desemprego e a pobreza na cidade.  

É bem verdade que a Prefeitura de Fortaleza apresenta um projeto de transferência dos 

ambulantes para a Rua José Avelino, onde já estão estabelecidos centenas de varejistas do setor 

de confecções. O titular da Secretaria do Centro, José Nunes Passos, acredita ser esse o lugar 

ideal para esses trabalhadores. Os feirantes, contudo, afirmam que esse não é o lugar adequado, 

pois sofrerão perda de clientela e concorrência com os vendedores que já estão no local.  

Vale lembrar que não defendo, no presente artigo, práticas como a economia informal ou 

a instalação desordenada de pontos comerciais pela cidade. Entretanto, é necessária uma análise 

mais profunda do caso, a fim de entender o problema e desenvolverem-se políticas públicas que 

venham a solucioná-lo. 

Em suma, a resolução desse impasse não é simples nem tampouco pode ser alcançada 

por medidas violentas e isoladas. É necessário planejamento e organização, a fim de remanejar 

os ambulantes para um lugar apropriado e regulamentá-los, resolvendo, dessa forma, dois 

problemas que afligem o povo fortalezense. 

 

A5/2008- EM DEFESA DA VIDA 

Minha cidade, Alpinópolis, conhecida com “Cidade das Pedras”, situa-se no sudoeste 

mineiro, uma região com riqueza biológica incalculável. A economia é movimentada pelo setor 

agropecuário e extrativista. Mas a extração de quartzito, no Parque Nacional da Serra Canastra, 

vem causando graves problemas ambientais, gerando polêmica entre os moradores. Há aqueles 

que são a favor da extração de quartzito, enquanto outros lutam pela preservação do lugar.  

Os nossos empresários começaram a extração de quartzito na Serra da Canastra em 

1960, antes mesmo da criação do Parque. A extração era desordenada e sem fiscalização, o que 
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gerou uma grande destruição. Atualmente, nove mineradoras do município são legalizadas para 

mineração dentro do Parque, com várias restrições para minimizar os impactos ambientais. Porém, 

há várias outras empresas clandestinas trabalhando de forma ilegal. Em 2006, todas as pedreiras 

foram fechadas e muitos empresários e extratores da cidade, como protesto, fecharam a rodovia 

MG-50. O caso foi parar na Justiça e muitas pedreiras foram reabertas, enquanto outras continuam 

fechadas.  

Segundo os empresários alpinopolenses, somos grandes exportadores mineiros de 

quartzito, exportamos de forma direta para outros países por meio de vários licenciamentos. Além 

disso, todo o beneficiamento da pedra ocorre dentro do município, gerando cerca de três mil 

empregos direta ou indiretamente; por isso, seria um erro fechar as pedreiras. Porém, sabemos 

que o “grosso” mesmo do lucro maior fica nas mãos deles, os donos das pedreiras.  

Apesar de a extração das pedras trazer benefícios, sou a favor do fechamento de todas as 

pedreiras, principalmente, as do Parque. Sou filha de um extrator de pedras e sei como é difícil 

viver na dúvida, com a possibilidade de a qualquer momento meu pai ficar desempregado. Sei que 

algumas pessoas podem pensar que estou sendo incoerente, já que convivo diariamente com a 

insegurança. Mas o problema do desemprego torna-se pequeno comparado à importância da 

preservação do meio ambiente e da saúde dos extratores.  

Infelizmente, nossos trabalhadores estão expostos a vários tipos de acidentes. Este ano, 

em junho, morreu um extrator da nossa cidade devido a uma explosão em uma pedreira da região. 

Além do mais, a inalação de pó de sílica pode provocar a silicose, doença que provoca lesões nos 

pulmões e é incurável. O mesmo resíduo que assoreia os rios entope os pulmões dos 

trabalhadores. O dr. Vicente de Paula, médico do INSS da região, já detectou vários casos de 

silicose na nossa cidade, inclusive em jovens. Conheço um rapaz que começou a trabalhar nas 

pedreiras ainda adolescente, aos 14 anos, em companhia do pai. Hoje, aos 22, já está aposentado, 

e, aposentados estão seus sonhos. O caso dele é gravíssimo, está respirando com a ajuda de 

uma máscara de oxigênio. É muito triste ver isso; portanto, o meu ponto de vista não pode ser 

diferente, como posso pensar na segurança da minha família, enquanto jovens como eu têm seus 

sonhos e suas vidas interrompidas?  

Enfim, reafirmo que as pedreiras devem ser fechadas e as autoridades devem fazer uma 

reestruturação financeira na cidade, diversificar a economia, criar novos empregos e 

profissionalizar a mão-de-obra desses trabalhadores. Só assim acredito que se solucionará o 

problema do desemprego.  

Devemos lembrar que o quartzito é um recurso não-renovável, uma vez extraído, não pode 

ser reconstruído pelo homem. Portanto, devemos nos unir a favor da preservação de um bem 

essencial para toda a humanidade. Preservar a biodiversidade da Serra da Canastra e de toda e 

qualquer serra é garantir vida em equilíbrio para nós e para as próximas gerações. 
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A1/2010-LOBOS DISFARÇADOS DE CORDEIROS 

Arapiraca, principal cidade do agreste alagoano, popularmente conhecida como “Terra do 

Fumo”, apesar de ser a segunda maior cidade do Estado e atualmente passar por um processo 

de desenvolvimento socioeconômico muito rápido, mantém viva uma tradição religiosa muito 

fervorosa, preservada pela maioria de seus habitantes, que são católicos. No entanto, nos últimos 

meses, nossa cidade teve sua fé abalada devido a um fato que chocou não só a sociedade 

arapiraquense, mas o país inteiro. 

Em março deste ano foi exibido nacionalmente, por uma emissora de grande porte, um 

vídeo que denunciava um caso de pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica de nossa cidade, 

provando algo que vem acontecendo há muito tempo no mundo todo e que, até então, só se tinha 

como prova a palavra das vítimas contra a dos “santos padres”. Esse acontecimento fez reacender 

uma antiga polêmica, levando a sociedade a questionar-se acerca do fim do celibato como 

principal medida a se tomar para erradicar a pedofilia e o homossexualismo na Igreja Católica. 

A sociedade, abalada com essas revelações, devido ao fato de um dos padres envolvidos 

– de mais de 80 anos x – ser visto como uma santidade por muitos em nosso Estado, mostra-se 

em sua maioria a favor do fim do celibato Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve 

ser abolido da cultura da Igreja Católica, e nem pode ser associado à pedofilia, pois um não leva 

consequentemente ao outro, ou seja, uma pessoa não se torna pedófila por ser celibatária e sim 

porque, segundo especialistas, essa pessoa possui um distúrbio psicológico que aguça esse 

desejo sexual por crianças. Sendo assim, mesmo que o celibato chegue ao fim e os padres 

possam assumir sua vocação sacerdotal contraindo também o matrimonio, não estarão livres 

desse distúrbio, podendo vir a ser um pedófilo mesmo sendo casado, tendo sua mulher e seus 

filhos. 

Devemos nos lembrar também de todos os outros casos de pedofilia envolvendo homens 

casados e até pais que abusam sexualmente dos próprios filhos. Além disso, acredito que essa 

tentativa de associar a pedofilia ao celibato seja um ataque direto à Igreja Católica, pois sabemos 

bem a influência que ela exerce, mesmo nos dias atuais, sobre os conceitos de moralidade e 

valores da população católica, que ainda é maioria no mundo. 

 

Enfim, penso que, ao analisar essa questão tão polemica, devemos, sem dúvida, levar em 

consideração a cultura e a fé católica, pois não se podem julgar os preceitos da Igreja pelos erros 

de padres que não souberam escolher seu caminho, que não honraram a confiança que os fiéis 

depositaram neles ou que sofrem distúrbios como esse. Todavia, não se pode isentar a Igreja de 
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sua responsabilidade de identificar esses padres e excluí-los da instituição, visto que não são mais 

exemplos de pastores para o seu rebanho, cabendo à Justiça a condenação pelos seus erros. 

Dessa forma, espero que a cultura e a fé católica se recuperem de mais esse escândalo e 

a instituição passe a analisar melhor as pessoas que são colocadas a serviço de Deus, para que 

não haja mais casos como esse, pois é muito provável que, diante de todo esse apelo midiático, 

esses casos se exterminem, porém há outros, em nossas casas, escolas... casos estes em que 

as pessoas parecem ser cordeiros, quando, na verdade, são lobos disfarçados, como os padres 

de Arapiraca envolvidos nesse escândalo. 

 

A2/2010--O PROBLEMA QUE OFUSCA O BRILHO 

Localizada no interior do Estado de São Paulo, Limeira já foi muito conhecida por ser a 

capital da laranja e por abrigar a primeira fazenda que recebeu imigrantes como trabalhadores no 

final do século XIX. Com o passar dos anos, os setores que sustentam a economia de Limeira 

mudaram, e hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada. 

Grande parte da população da cidade trabalha e sustenta suas famílias com a fabricação 

de bijuterias, que inclui solda, montagem e banho (tratamento químico que dá brilho às peças), 

com a comodidade de serem montadas em fabriquetas de fundo de quintal e banhadas em 

grandes ou pequenas empresas, clandestinas ou legalizadas. 

No entanto, uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental causado 

principalmente por empresas não regularizadas, geralmente situadas em bairros da periferia da 

cidade. Por não terem condições básicas de funcionamento e pela ganância dos proprietários que 

só visam ao lucro e não tratam seus resíduos químicos, despejam tais substâncias, provenientes 

do processo produtivo dos folheados, diretamente no esgoto de Limeira. Como 

consequência disso, as águas fluviais da cidade apresentam grande quantidade de metais 

pesados, como cromo, níquel, cobre e chumbo – um risco para a saúde e o bem-estar dos 

cidadãos, que, em contato com esses metais, podem ser acometidos de problemas 

gastrintestinais, anemia, danos no sistema nervoso central, disfunção renal, entre outros. 

Entretanto, são essas empresas poluidoras que mais empregam a população humilde da 

cidade, que por ter poucos recursos de renda e educação aceita trabalhar nessas fábricas, mesmo 

correndo riscos de contaminação, muitas vezes sem registro em carteira de trabalho e sem direitos 

básicos como décimo terceiro salário e licença-maternidade. 

Já os proprietários alegam que os custos para o tratamento e regularização da empresa 

são altos, assim como as exigências para a legalização são absurdas, inviabilizando a produção. 
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De acordo com a Associação Limeirense de Joias (Aljoias), o custo para o tratamento de 

resíduos químicos é viável, até mesmo para as pequenas empresas, e o rigor é necessário para 

a legalização, já que esse setor expõe as pessoas a alto risco, direta ou indiretamente. 

Do meu ponto de vista, deve-se investir em projetos educacionais de formação profissional 

para que esses trabalhadores possam competir no mercado de trabalho e exigir seus direitos. 

Também é necessário fiscalizar com eficácia, punir e até mesmo promover o fechamento dessas 

empresas que não tratam seus resíduos e, portanto, desobedecem às leis ambientais. 

Consequentemente, com a regularização e a profissionalização dos trabalhadores desse setor, a 

economia, a saúde dos cidadãos e a infraestrutura de Limeira melhorarão. 

Todos querem brilhar: ao comprar uma joia folheada, os consumidores querem brilhar; as 

empresas, ao crescerem, gerarem empregos, aumentarem seus lucros, querem brilhar; o 

município quer aumentar os índices de desenvolvimento, e, portanto, também quer brilhar. Mas 

não podemos permitir que as nossas águas percam o brilho, afetando a saúde da população. 

É claro que as medidas citadas não irão solucionar todos os problemas dos limeirenses 

com relação a essas empresas, mas, pelo menos, a tentativa para resolvê-los vale; afinal de 

contas, como dizia Karl Marx, sociólogo alemão, de nada valem as ideias sem homens que 

possam pô-las em prática. 

                                                      

 

   A3/2010 VIOLÊNCIA ADENTROU OS MUROS DE NOSSAS ESCOLAS. E AGORA? 

A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida 

em sociedade, e esse conceito se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em nossa 

Cruzeiro do Sul, cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associadas mais a 

grandes metrópoles, como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros.                       

Essa nova realidade que temos vivenciado é preocupante, mas se torna ainda mais 

assustadora quando percebemos que a escola, espaço antes reservado à formação de cidadãos 

aptos para atuar de forma ativa e pacífica, no meio social, também está sendo invadida por 

ocorrências policiais. Além das já conhecidas depredações, vandalismos e agressões verbais, 

agora é a vez da agressão física, como bem pode exemplificar o caso da aluna de 14 anos 

agredida e esfaqueada pela colega de turma da escola Thaumaturgo de Azevedo. 

Esse fato em específico, bem como os casos de elementos armados em busca de vítimas 

no interior da Escola Craveiro Costa, tem preocupado a população cruzeirense de forma geral. A 

pergunta que eu faço é: “Podemos fazer algo para mudar essa realidade?”. 
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A voz de quase todos apela para a presença de seguranças armados nas escolas. Outros 

acham que é a educação para a paz que pode resolver o problema. Ainda há aqueles que veem 

a família como a chave da resposta, desde que volte a assumir seu papel de educador. Os mais 

descrentes na ação humana dizem que só Deus para reverter a situação. 

Para a diretora da Escola Craveiro Costa, Maria Sonia Matos Bandeira, a violência é um 

problema da escola e de todos, mas não aceita que a repressão resolva. Segundo ela, a parceria 

com os pais de alunos e com o conselho tutelar e a presença de psicólogos e assistentes sociais 

no ambiente escolar seriam as principais ferramentas a serem usadas no combate que 

empreendemos atualmente. 

André Kamai, assessor do governador Binho Marques, entende que o maior poder de 

interferência nessa realidade está nas mãos da escola. Diz que ela deve intervir na vida dos jovens 

de forma direta e em sua plenitude, para que dessa forma o jovem se sinta parte da escola porque 

nela constrói seu projeto de vida. 

Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um problema de todos e todas as 

formas de atuação que pensamos poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápido 

possível. Por isso, considero positivas ações como a passeata realizada há poucos dias pelas 

escolas Maria Lima e Craveiro Costa nos bairros onde estão instaladas, Remanso e Cohab, 

considerados os mais violentos do município e que interferem no dia a dia dessas escolas, através 

de vândalos e agressores que invadem as suas dependências. 

Sou também a favor da criação de uma guarda escolar que atue no sentido não de reprimir 

ou intimidar, mas de garantir a harmonia na escola e nos arredores dela. Apoio ainda a presença 

dos pais nos colégios, a iniciativa de oportunizar aos estudantes a sugestão de medidas que 

considerem capazes de apaziguar os ânimos dentro da instituição em que estudam e 

principalmente trazer diferentes profissionais que reconhecidamente possam assegurar aos 

educandos uma oportunidade de serem ouvidos nas suas angústias. 

Não concordo em absoluto com os que acham que só Deus pode resolver a situação, ou 

seja, que todos cruzem os braços achando que não tem mais jeito. Temos que acreditar no 

amanhã e na força do nosso trabalho consciente; se não acreditarmos nisso, então para que esse 

grandioso projeto, repleto de paixão, sonhos e esperança, que é a educação. Estamos falando do 

futuro – isso não é brincadeira! 

O problema, como já foi dito, é de todos; então toda a sociedade cruzeirense (para ficar 

mais restrito) deve cumprir seu papel no sentido de formar nos jovens a cultura da não violência, 

restituindo à escola, a paz que antes reinava dentro de seus muros, e, assim por consequência, 

estaremos alcançando também seu além-muro. 
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A4/2010-CALDAS NOVAS QUE OS TURISTAS NÃO VEEM 

“Bem-vindos à maior estância hidrotermal do mundo.” Com essa frase o turista é saudado 

quando chega a Caldas Novas, no sul do Estado de Goiás. As belezas naturais e principalmente 

as águas quentes que brotam de dois aquíferos Paranoá e Araxá, a uma temperatura que varia 

de 37° a 57° transformaram essa pequena cidade em um dos maiores polos turísticos do Brasil. 

Assim, o turismo se tornou a base do desenvolvimento e da economia local. 

Foi nele que milhares de caldenses viram a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, 

trabalharam para isso – e trabalharam muito! Porém, vivem hoje uma injusta realidade. Os olhos 

que se deslumbram com os belos parques aquáticos em centenas de outdoors pela cidade não 

veem bairros da periferia sem ruas asfaltadas, nem mesmo água tratada e rede de esgoto, pois a 

maior parte do capital gerado pelo turismo não se transforma em infraestrutura para a população, 

mas em novas atrações para os turistas. Por causa desse caráter contraditório, já que desenvolve 

a economia do município, mas não beneficia a todos, há um conflito de opiniões entre os que 

aprovam e os que desaprovam a atividade. Desse modo, faz-se a seguinte pergunta: “O que é 

mais importante, a alta na economia que se dá pelo empreendimento turístico ou a organização 

social?”. 

As opiniões favoráveis ao turismo são em geral dos grandes empresários, donos de hotéis 

e resorts, além dos comerciantes, ou seja, os que recebem diretamente o lucro deixado pelos 

visitantes do mundo inteiro. Alegam que o turismo faz a cidade crescer e ainda gera empregos. 

Isso é mesmo inegável, porém a mão de obra por ser abundante é desvalorizada e a carga horária 

muitas vezes extrapola a normalidade. “As águas quentes são para Caldas Novas o que as praias 

são para o litoral: essencial!”, diz Ricardo Pureza, gerente de marketing e vendas dos Jardins da 

Lagoa, ligado a um dos clubes mais tradicionais da cidade. Todavia, acredito que mais importantes 

que as águas termais da cidade são as pessoas que nela vivem e fazem sua economia girar. 

Assim como eu, parte da população se mostra contrária, uma vez que a satisfação do 

turista é colocada em primeiro plano, esquecendo-se dos residentes locais, que em época de alta 

temporada são submetidos a dias sem água encanada já que ela é direcionada a hotéis e clubes, 

que segundo o portal Caldas web, recebem anualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas. É bem 

verdade que o turismo movimenta economicamente a cidade, o problema está nas inúmeras 

consequências maléficas que o mesmo gera, como por exemplo, o espantoso crescimento 

demográfico. Em 1991 havia 24.000 habitantes, hoje esse número aumentou para 

aproximadamente 70.000, o que resultou num agravante de proporção nacional o crescimento 

desordenado. Notam-se loteamentos irregulares, casas e hotéis em áreas de preservação 

ambiental e próximos ao aterro sanitário. 
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É perceptível que os empresários e as autoridades locais se preocupam apenas com os 

investimentos lucrativos que o turismo pode propiciar e menosprezam necessidades básicas da 

população, como o saneamento básico (apenas 25% do esgoto é coletado), a saúde e a educação. 

E se política é a arte de governar nossos “artistas” estão um tanto quanto omissos a 

respeito de suas obras, porque está claro que assim como cresce o número de visitantes que a 

cidade recebe, também os problemas administrativos têm aumentado assustadoramente por conta 

da atividade turística, com uma analogia simplória explica-se a necessidade dos caldaenses: “Não 

dá para receber visitas com a casa desarrumada e o dono insatisfeito”. Não sou contra o turismo, 

mas sim como ele é desenvolvido particularmente em Caldas Novas, beneficiando as pessoas de 

fora em detrimento dos moradores locais; além disso é perigoso para a cidade ser tão dependente 

de apenas um segmento econômico, pois se, por algum motivo (assim como o surto de dengue 

de 2008), os turistas optarem por outro destino todos serão fortemente atingidos. Assim a 

diversificação econômica é necessária. 

Portanto, o capital proporcionado pelo turismo é importante, entretanto tenho plena 

convicção de que as necessidades básicas, os valores éticos e a dignidade da comunidade são 

mais importantes, como também uma administração consciente e preparada para usar os 

mecanismos de que necessitamos para desfrutarmos das tão apreciadas águas quentes com 

responsabilidade e justiça. “Logo, o dono da casa estará feliz em receber visitas e as esperará 

mais vezes”. 

 

A5/2010- DESENVOLVIMENTO 

No Brasil, a cada dia tornou-se comum a ocorrência de problemas ambientais de várias 

ordens. Na Cidade de Pedra Lavrada, no interior da Paraíba, ultimamente não tem sido diferente. 

No momento, a maior preocupação dos habitantes é com relação à empresa mineradora 

“Elizabeth”, que há quase uma década, vem explorando as riquezas minerais do município, 

principalmente o cianeto, matéria-prima utilizada na fabricação da cerâmica e da porcelana. 

No período de implantação dessa mineradora aqui na cidade, governantes e 

empreendedores afirmavam que a empresa só traria desenvolvimento para o município, benefícios 

para a população, oportunidade de empregos para muitos jovens, aumentando assim, a renda das 

famílias e consequentemente, trazendo lucros para os cofres públicos. 

Entretanto, podemos afirmar que não tivemos apenas benefícios, as consequências 

desastrosas logo começaram a surgir com mais rapidez e intensidade do que se esperava. A 

instalação da fábrica para a extração das pedras brutas resultou numa série de problemas ao meio 

ambiente, como desmatamento de uma enorme área de vegetação nativa, fuga de animais e aves 

silvestres, poluição de açudes, do solo e do ar. 
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Com o passar do tempo, essa trágica situação se agravou cada vez mais. Hoje, as casas 

do centro da cidade e as que ficam nas proximidades dessa fábrica encontram-se com a estrutura 

comprometida, devido aos abalos provocados pelas enormes explosões para a retirada das 

pedras. Isso sem falar na poeira que é lançada sobre a cidade, além dos produtos químicos 

provenientes do material explosivo. 

Um outro problema resultante desse empreendimento são as péssimas condições das 

estradas que servem de acesso para o transporte do material. Devido ao peso transportado pelas 

carretas, as estradas que já não tinham manutenção, só pioraram. Embora a população se sinta 

prejudicada, ela se cala, pois as várias denúncias feitas à justiça não foram atendidas, e a empresa 

continua agindo da mesma forma. É certo que outras empresas mineradoras já se instalaram antes 

no nosso município, mas nenhuma delas com o porte da Elizabeth. Por isso não danificavam tanto 

o meio ambiente como a atual vem fazendo. À medida que ela vai se expandindo para outros 

pontos do município, vão também aumentando os problemas locais. 

Para essa empresa não continuar causando tantos impactos ambientais, os moradores 

esperam que ela invista em projetos ambientais, sociais e culturais, além de disponibilizar meios 

reparadores para as famílias prejudicadas e oferecer melhores condições de saúde e de 

segurança aos seus trabalhadores. Não é certo que a população se prejudique tanto para que 

uma grande empresa se beneficie, enriquecendo cada vez mais. 

Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto nossas riquezas naturais, 

além da nossa história. Se não agirmos enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Picoto, nossos 

patrimônios naturais mais belos, serão destruídos. 

Por outro lado, sei que a nossa população precisa de uma renda fixa e nosso município de 

desenvolvimento, mas é necessário, e urgente, a execução de projetos que visem à valorização 

de bens culturais, sociais e ambientais, equilibrando, assim, desenvolvimento e natureza. 

Resta-nos, portanto, esperar que as autoridades ajam, encontrando de fato soluções que 

preservem nossa história, e nossos bens naturais, uma vez que, a população deseja, sim, o 

desenvolvimento do município, mas também melhor qualidade de vida. 

 

A1/ 2012-REVOLUÇÃO VERDE?   

A partir da década de 1970 intensifica-se a chamada “revolução verde”, programa 

idealizado para multiplicar a produção agrícola nos países menos desenvolvidos. O modelo 

incentiva o uso de sementes geneticamente modificadas, insumos, mecanização, produção em 

massa, irrigação, barateamento dos custos e gerenciamento de produção. 
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Santa Margarida do Sul, pequena cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mas 

com uma área rural significativa, não foge a esse modelo. Hoje, ao cultivar grãos como a soja, 

cevada, canola, trigo e milho, além de uva, cítricos e hortaliças, ostenta uma economia 

diversificada. 

Para manter e ampliar a produção dessas culturas, os produtores se sentem dependentes 

dos fertilizantes, para “enriquecer” o solo, e dos agrotóxicos, para combater as pragas que atacam 

as suas lavouras. Com o passar do tempo, os efeitos dos agrotóxicos surgem, como a 

contaminação humana e do meio ambiente. As pragas tornam-se resistentes e, por isso, eles 

deixam de ser efetivos, levando à adição de mais aplicações ou o uso de novas moléculas ainda 

mais potentes. 

Quanto a isso, há posições antagônicas, que geram discussões. Os defensores dos 

agrotóxicos argumentam que não há como garantir a produção e a sua qualidade sem os 

agrotóxicos e que inexiste a produção de agentes naturais que possa atender, só no Brasil, 

milhões de hectares de terra. O senhor Rogério Estrazulas, um dos proprietários da Fazenda 

Santa Eulália, reforça dizendo que são feitas várias pulverizações anuais nas suas lavouras e, se 

todos os produtores deixassem de fazê-las, a produção entraria em colapso, pois as pragas 

destruiriam as plantações e, como efeito, haveria a escassez de alimento. 

Já os que são contra o uso dos agrotóxicos afirmam que os riscos à saúde são evidentes, 

como aborto, distúrbios cognitivos, de comportamento, endócrinos, conforme afirma a 

pesquisadora da Fiocruz, Lia Geraldo. Isso se manifesta de forma crônica pelos alimentos, ou 

aguda, naqueles que estão expostos ao produto, como ocorreu com o senhor Isaltino Teixeira, 71 

anos, que disse, em entrevista, que, quando há pulverização, sofre náuseas, dor de cabeça e 

alergia. Ademais, argumentam que contaminam o solo, o ar e os cursos d’água, ameaçando a 

biodiversidade. O engenheiro agrônomo, Paulo Fassina, da Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente, alerta-nos que o aquífero fissural do escudo cristalino, que abastece o município, ainda 

não registra contaminação, mas isso poderá ocorrer, pois o uso dos agrotóxicos é abusivo e não 

há monitoramento adequado. 

Embora reconheça que ainda inexista a produção de agentes tecnologicamente corretos 

que venham atender a todas as lavouras quanto ao combate às pragas, discordo do uso dos 

agrotóxicos. Sou partidário da cultura orgânica, porque não provoca malefício ao meio ambiente e 

ao ser humano. É mais saudável, nutritiva e saborosa que a convencional. Ainda que seu custo 

seja alto, vale a pena investir mais em qualidade do que na aquisição de um alimento mais barato, 

mas que ofereça riscos. Também apoio as técnicas que não lesem a natureza, como o chá 

produzido a partir de plantas bioativas que repelem pragas e atraem predadores naturais, e o 

falcão, um predador natural de ratos e caturritas que atacam o milho. Essa prática já é vivenciada 

por duzentos agricultores familiares da Região Sul do Estado. O seu sucesso fez com que a 
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Embrapa, em Pelotas, encampasse a ideia, fazendo experimento com cinco plantas: camomila, 

chinchilho, arruda, funcho e pata-de-vaca. 

Assim, penso que não se resolverá a questão dos agrotóxicos em curto prazo, mas creio 

que somente com forte investimento em pesquisa, tanto de iniciativa governamental quanto 

privada, é que se vislumbrará o caminho de uma agricultura sustentável. Temos que tirar lições 

do ontem e do hoje para alcançarmos um amanhã sem agressões ao planeta. A revolução verde 

não pode dar margem a interrogações. Há necessidade urgente de promover a mudança de 

cultura, assim como de priorizar a atenção à responsabilidade social. Os princípios da 

agroecologia precisam ser resgatados, pois, caso contrário, materializar-se-á o pensamento do 

antropólogo francês Claude Lévi-Strauss: “O mundo começou sem o homem e acabará sem ele”.                                                                                                                                                                              

 

A2/2012--O HAITI É AQUI                                  

A população acriana vivencia um processo inusitado com a entrada dos haitianos em 

nosso território pela fronteira Bolpebra – Bolívia, Peru e Brasil. Em Rio Branco, lugar onde vivo, 

há grande número de haitianos que, com o terremoto de 7,0 graus na escala Richter, ocorrido em 

2010, em Porto Príncipe, capital de seu país, resolveram buscar melhores condições de vida no 

Brasil, país responsável pelas forças de segurança da ONU que intervêm em sua pátria.Com a 

atenção do governo acriano à situação calamitosa dos haitianos, a fronteira foi liberada. A entrada 

e a forma de atendimento aos refugiados geraram divergência de opinião por parte da população: 

deve o Acre continuar dedicando esforços para acolher os haitianos, sendo ainda um Estado em 

desenvolvimento? 

Determinada parte da população posiciona-se contra, inclusive o secretário adjunto de 

direitos humanos José Henrique Corinto, argumentando que os haitianos têm como foco o 

mercado de trabalho no Acre e em outras cidades, como Cuiabá, Manaus e Porto Velho, além de 

regiões promissoras como o Centro-Sul. 

Alguns haitianos vieram pensando em ganhar dinheiro e, em seguida, retornar à sua terra 

natal. Entretanto, sem documentos para comprovar escolaridade, alguns se depararam com 

métodos de contratação racista, em que, segundo um representante de uma empresa: 

“Trabalhador bom é aquele que tem canela fina. Não vamos contratar quem tem panturrilha grossa 

porque é preguiçoso”. Por atos como esse, atrelados aos baixos salários oferecidos, muitos viram 

seu sonho cair por terra. É um absurdo! Em pleno século XXI o Brasil ainda tem  cidadãos que 

cultivam práticas racistas do tempo da escravidão. 

O Governo Federal forneceu cerca de 2 milhões de reais ao Estado do Acre, a ¬m de que 

fossem utilizados para alimentação e moradia do grupo de refugiados. Além dessa quantia, o 
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governo autorizou a emissão de 4 mil vistos de trabalho aos haitianos em solo acriano e aos outros 

que estariam por vir.  

Alguns acrianos acreditam que o dinheiro deveria ter sido aplicado em infraestrutura nos 

bairros rio-branquenses, em vez de ser destinado a suprir as necessidades dos haitianos. Afinal, 

ao mesmo tempo em que o Acre recebia de braços abertos os estrangeiros, os moradores da 

capital acriana passavam por uma grande calamidade: a maior alagação de todos os tempos 

ocorrida com o transbordamento do rio Acre – 25% de nossa cidade ficou debaixo d’água. 

A imigração de haitianos é uma questão que deve ser analisada não apenas pelo prisma 

local, ela tem projeções internacionais. Até que ponto se recusar a prestar ajuda humanitária não 

constitui demonstração de xenofobia? Sabemos que a aversão ao “estrangeiro” é uma realidade 

entre os povos: países ricos fazem da xenofobia um comportamento comum.  

Para nós, a presença de haitianos em nosso território representa a chance de demonstrar 

ao restante do Brasil toda a hospitalidade que é marca registrada de nosso povo. Somos o único 

Estado da federação que lutou para ser brasileiro, escrevendo com o sangue de “seringueiros 

revolucionários” uma das mais belas páginas da história de nossa nação. Sou plenamente a favor 

da entrada de haitianos no Brasil. Defendo veementemente que é função nossa, neste momento 

de calamidade, prestar ajuda humanitária a quem dela necessita. Para os imigrantes, a 

possibilidade de um trabalho seria uma forma de garantir a própria sobrevivência e enviar ajuda à 

família. 

Diante da singular situação que se apresenta, penso que acolher os estrangeiros é a 

atitude mais coerente, porque nós, acrianos, sabemos bem como é nos sentir “estrangeiros em 

nossa própria nação”. Vez por outra, ao acessar páginas de relacionamento na internet ou viajar 

para outros lugares do Brasil, ouvimos a célebre pergunta: “O Acre existe?”. Seria essa uma 

excelente oportunidade de mostrar que “existimos, sim”, e que reconhecemos que, acima de 

rivalidades motivadas pela não aceitação do “diferente”, estão valores como a solidariedade e a 

cooperação entre os povos. Assim, veremos um país devastado pelo terremoto se reerguer, 

gerando um efeito em cadeia. Aceitando-os aqui no Brasil, poderíamos ultrapassar as fronteiras e 

trocar uma atitude xenofóbica por um ato de solidariedade humana. 

                                                                                                                                                                                                        

A3 /2010-NATAL: NOIVA O SOL, AMANTE DA PROSTITUIÇÃO        

É evidente o motivo pelo qual a cidade de Natal é conhecida como Noiva do Sol. Tudo se 

deve às belas praias aqui existentes, ao céu quase sempre ensolarado, ao clima quente e 

convidativo. O inimaginável, no entanto, é o que se esconde à noite nessas mesmas praias: o 

turismo sexual, que dá à cidade a alcunha de Amante da Prostituição. 
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Nas praias, às sombras dos coqueiros, há mulheres e até garotas – pasmem! – à espera 

de que os turistas, principalmente os estrangeiros, venham procurá-las. Uma realidade 

vergonhosa não somente para os habitantes daqui, como eu, mas para todos os brasileiros. Sendo 

assim, é coerente questionar: “Por que a indústria do turismo sexual tem um crescimento 

exponencial que desafia toda sorte de organizações, bem como o poder público?”. 

O “prostiturismo” é, muitas vezes, estimulado pela nata natalense: donos de hotéis, de 

agências de turismo, de empresas de táxi, todos lucram com a prática, chegando até a anunciá-la 

mundo afora. Por mais inacreditável que pareça, os cartões-postais da cidade, agora, vão além 

do Morro do Careca e, à proporção que a publicidade aumenta, crescem também as sórdidas 

estatísticas. Segundo uma pesquisa do Unicef, a exploração sexual está presente em 930 centros 

urbanos brasileiros, dos quais 436 são cidades nordestinas, sendo Natal a líder, paraíso do sexo 

fácil. 

É muito comum ouvirmos comentários de que a culpa da prostituição é das próprias 

mulheres submetidas a essa vida. No entanto, dificilmente é citada a maior causa, provavelmente, 

de muitas se iniciarem nessa profissão: a sobrevivência. Uma pesquisa realizada pelo setor de 

ciências humanas da UFRN constatou que as mais movimentadas zonas de prazer, entre as 29 

já conhecidas pela polícia civil no município, são a Rua do Salsa e a Avenida Roberto Freire, 

ambas situadas em um dos bairros mais nobres da cidade, onde boa parte dos turistas/clientes se 

hospeda. 

André Petry, renomado    efetiva, dizendo ser essa a única maneira de retirar as prostitutas 

da míngua. Em minha opinião, essa não é a solução mais viável, pois não basta dar condições de 

trabalho a quem usa a prostituição como meio de sobrevivência. O que deveria ser defendido era 

a abolição desse tipo de serviço, posto que é visto pela maioria como algo degradante e que fere 

a dignidade de quem o pratica. 

Vale ressaltar também que tal prática se associa concomitantemente à violência e ao uso 

de drogas, o que é confirmado pelos dados da pesquisa da Associação dos e das Profissionais do 

Sexo e Congêneres do Rio Grande do Norte (Asprorn). Segundo ela, mais da metade das 

prostitutas utilizam algum tipo de psicoativo, entre os quais estão o álcool, o crack e a cocaína. 

Além disso, essa mesma parcela já sofreu ou infringiu algum tipo de violência. Um dado arbitrário 

à ética. 

Infelizmente, diante dessas circunstâncias está o descaso de parte da sociedade natalense 

e do poder público para com a problemática. Penso que esse desinteresse se dá devido à relação 

direta que a cidade de Natal tem com a indústria do turismo sexual. E, em razão de o turismo ser 

a principal atividade econômica da capital, o raciocínio é simples: garotas de programa atraem 

visitantes, que, por sua vez, injetam dinheiro na economia.  
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Outra medida a ser tomada seria a fiscalização do prostiturismo pela polícia, além da 

intensificação do cumprimento das leis que combatem a questão. Sendo assim, unidos – Estado 

e sociedade –, possivelmente poderemos evitar a consolidação do título de Amante da Prostituição 

e invalidar o dito do grande mestre Câmara Cascudo de que o potiguar só  

 

A4/2012-A FAVOR DA MEMÓRIA                  

Recentemente uma questão polêmica surgiu em minha cidade, Pombal, Paraíba: a 

chaminé da fabrica da Brasil Oiticica deve ou não ser derrubada? A questão divide opiniões. Após 

quase três décadas de aparente esquecimento e indiferença por parte da sociedade, a compra do 

terreno da extinta Brasil Oiticica e a destruição das instalações da indústria, que não atingiu a 

chaminé por intervenção de alguns cidadãos, acenderam um debate entre os pombalenses em 

torno do que realmente é importante para o desenvolvimento e para a história da nossa 

comunidade. 

Instalada na década de 1930 em Pombal, a filial da Brasil Oiticica exportou óleo de oiticica 

para  ser utilizado na produção de armamento na II Guerra Mundial. Inovadora na sua época, a 

empresa fundou, além de uma escola para os filhos dos operários, um time de futebol e 

proporcionava nos fins de semanas saraus e bailes para a comunidade. Um grande marco na 

memória coletiva é a sua sirene, que, em determinados horários, sinalizava a entrada e a saída 

dos trabalhadores e que funcionava como referência de horário para toda a população, sendo 

comparada ao relógio londrino. Contribuiu, de forma decisiva, para o desenvolvimento da 

economia na época, garantindo emprego e renda para muitas famílias sertanejas. Em 1987, sua 

falência foi declarada. 

Diante de tão significativa contribuição econômica, histórica e, por que não dizer, cultural, 

seria justo demolir a chaminé? O argumento mais comum entre aqueles que se opõem à sua 

preservação é que o terreno ocupado por ela, uma área pequena, poderia ser usado para a 

construção de empreendimentos econômicos,  inclusive valorizando o bairro onde está localizada, 

que é periférico e marginalizado. No entanto, a preservação da chaminé poderá trazer benefícios 

econômicos e valorização do bairro, caso seja transformada em um ponto turístico. 

O que pode ser comparado à chance das gerações futuras de verem de perto um 

monumento que represente a história do nosso povo ou ao orgulho de ter uma das cinco chaminés 

desse modelo existentes no mundo? 

Há ainda aqueles que argumentam que não se deve preservar algo que, de certa forma, 

contribuiu, mesmo que indiretamente, para a II Guerra Mundial. Ora, dessa forma, grandes 

monumentos históricos que tiveram relação direta com barbáries deveriam ser demolidos. Só para 

citar dois exemplos: o Coliseu, palco de espetáculos degradantes – na sua inauguração, os “jogos” 
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lá realizados causaram a morte de 9 mil animais e 2 mil gladiadores; e o Muro de Berlim, que 

dividiu as Alemanhas Ocidental e Oriental – a parte do muro preservada é hoje o ponto turístico 

mais visitado da Alemanha. 

A chaminé, de uma forma ou de outra, interferiu em nossa vida. Todo pombalense tem um 

parente ou um conhecido que, ao relembrar aquele tempo, cita algo relacionado à Brasil com 

nostalgia. Segundo Sônia Regina Rampim Florêncio, coordenadora de educação patrimonial do 

Iphan, “a partir da memória e da cultura local, as pessoas começam a se sentir pertencendo ao 

local, portanto recomeçam a resgatar uma memória coletiva, e isso gera um processo de 

autoestima na comunidade, que é fundamental para escolher os caminhos do desenvolvimento 

daquele lugar”. 

Ela ainda afirma que “não se valoriza somente o que se conhece, mas também o que a 

gente se sente pertencendo”. Partindo dessa afirmação, pode-se concluir que a chaminé deve ser 

preservada, pois nossa história está ligada a ela. Ela nos pertence. 

Tenho a convicção de que a chaminé deve permanecer erguida não para relembrar apenas 

a história da empresa Brasil Oiticica, mas para manter viva a memória de uma época tão 

importante para o povo de Pombal. 

 

Não se prega tanto o desenvolvimento sustentável preservando a fauna e a flora, por que 

também não preservar a nossa história? É certo que para se transformar em patrimônio histórico 

e cultural, ainda segundo Sônia Regina Rampim Florêncio, “é necessário que haja ações 

educativas para haver um reconhecimento do patrimônio como nosso, pois o patrimônio histórico-

cultural pertence à comunidade e cabe a ela julgar relevante ou não sua permanência”. Portanto, 

é importante que a comunidade se mobilize para garantir à chaminé a condição de patrimônio 

histórico material imóvel  de nossa comunidade, para que se mantenha viva,  na memória coletiva, 

a lembrança de um caminho percorrido e para firmarmos nossas raízes.  

 

A15/2010-OS PIRATAS DO RIO AMAZONAS    

         Vivo em um lugar que está localizado no meio do mundo, na maior região do Brasil. 

Macapá, a única capital do Brasil cortada pela linha do equador, no norte do país. Abençoada por 

riquezas naturais e únicas, como o maior parque nacional de -floresta tropical do mundo As 

Montanhas do Tumucumaque, o parque ocupa 26,5% da área total do Estado do Amapá e guarda 

uma grande biodiversidade de espécies raras e ameaçadas de extinção como beija-¬ores 

multicoloridos e uma espécie raríssima só vista nesta região do país, o gigante beija-¬or-brilho-

de-fogo, o maior e mais bonito do Brasil, a suçuarana, a onça-pintada, o macaco parauaçu, o 

lagarto amapasaurus entre outras espécies.  
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Macapá é uma cidade privilegiada por ser rodeada pela maior floresta do planeta, a 

Amazônica, e banhada pelo maior rio do mundo, o Amazonas. Mas o nosso mar doce está sendo 

ameaçado pelo tráfico de suas águas e espécies aquáticas. O rio que antes era usado somente 

como rota dos navios para exportação de minérios e produtos da floresta, gerando trabalho e 

renda, hoje é vítima de piratas. 

Cientistas, autoridades brasileiras e amapaenses foram informadas que navios cargueiros 

que entram no Estado para buscar minérios no Porto de Santana abastecem seus reservatórios 

com as águas do Amazonas antes de sair do Estado para comercializá-la em seu país de origem, 

praticando ao mesmo tempo dois crimes: a hidropirataria e a biopirataria, levando com a nossa 

água diversidades de espécies aquáticas. Essa modalidade de saque dos recursos naturais vem 

tirando o sossego dos amapaenses. Cálculos preliminares mostram que cada navio tem se 

abastecido com 250 milhões de litros, ou seja, a ingerência estrangeira nos recursos naturais da 

nossa Amazônia tem aumentado significativamente nos últimos anos - estão roubando nossa água 

e biodiversidade bem diante de nossos olhos, ao lado da Fortaleza de São José de Macapá, na 

orla da cidade, onde podemos ver os grandes navios ancorados. 

O engenheiro Paulo Edgard Fiamenghi, que trata as águas do rio Negro, que abastece 

Manaus por processos convencionais, comentou em uma página na internet que “levar água para 

se tratar no processo convencional é muito mais barato para os países de fora que o tratamento 

por osmose reversa”. 

Em minha opinião, estão economizando, furtando a nossa água para transportá-la para a 

Europa e Ásia, já que com a dessalinização pelo processo de osmose reversa lhes custaria mais 

caro. Com tudo isso, nós nos perguntamos: “Quantos e quantos milhões de litros de água terão 

que ser roubados do nosso Amazonas para que alguma providência seja tomada? O que as 

autoridades deste Estado estão esperando para punir e autuar os piratas do rio Amazonas?”. 

Portanto, a falta de uma denúncia formal à Agência Nacional de Águas (ANA) é o que 

impede uma mobilização por parte da Marinha do Brasil para dirigir-se até o local com auxílio de 

outros órgãos, bem como da comunidade, para coibir essa prática e proteger nosso patrimônio 

garantido por lei no artigo 26, inciso I, da Constituição Federal, assim protegendo o bem de nosso 

Estado, o rio Amazonas. É preciso que o povo macapaense cobre mais das autoridades locais, 

para que eles fiscalizem os crimes praticados contra o rio.  

Não consigo nem imaginar que o governo brasileiro esteja permitindo o abastecimento de 

água doce para outros continentes, puramente para benefício comercial, ou até mesmo pensando 

em privatizá-la num futuro próximo, enquanto o povo amapaense vê de camarote o rio sendo 

saqueado e os ribeirinhos perdendo o seu sustento e bem mais precioso, essencial para a vida de 

todos nós, e nada sendo feito para proteger nossas águas. 
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Assim, deixo todo o meu repúdio com frases de Elton Glademir e Newton Lima: “Chegamos 

à última instância do absurdo... Chegamos ao último patamar da ganância e da safadeza 

humanas, em que assistimos ao crescimento material”. “Água não é mercadoria.”  

Hoje não devemos abusar dos recursos naturais que temos, devemos protegê-los, 

garantindo que gerações futuras e diversas espécies que aqui habitam, tenham a oportunidade de 

sobreviver naturalmente do rio Amazonas. A água é um bem ambiental de uso comum da 

humanidade, por isso a preservação dessa reserva garantirá a biodiversidade mundial do lugar 

onde vivo. 


