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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisou como os alunos apresentam seus argumentos e como estes 
produzem efeitos de sentidos em seus textos. Partimos do pressuposto de que 
alunos do ensino fundamental são aptos a produzirem textos argumentativos 
utilizando determinados argumentos para sustentar suas idéias. De forma específica 
buscamos conhecer quais os principais argumentos utilizados por esses alunos; 
quais os lugares de suas argumentações; como o auditório interfere nas teses 
defendidas  
e quais os efeitos de sentido presentes nas redações. Analisamos redações das 
cinco primeiras edições do Prêmio Nacional de Redação do Programa Cooperjovem, 
promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, em parceria 
principalmente com suas unidades estaduais, cooperativas participantes do 
programa, Secretarias de Educação Municipal e/ou Estadual, entre outros. O corpus 
dessa pesquisa consiste no total de dez produções textuais, tendo por critério de 
escolha serem premiadas em primeiro lugar, portanto, foram analisadas cinco 
redações da categoria I que corresponde a participação de alunos do quarto ao 
quinto ano e as demais da categoria II que corresponde a participação de alunos do 
sexto ao nono ano, todas redações foram coletadas no segundo semestre de 2012. 
Esta pesquisa esta ancorada nos pressupostos teóricos da Nova Retórica, de 
Perelman e Tyteca (2005) e pela perspectiva sociointeracionista de Bakhtin (2009). 
Ao pesquisar a redação de cada aluno foi possível identificar apropriação dos 
conceitos de cooperação e das estratégias argumentativas desenvolvidas pelos 
alunos, os quais subsidiam seus argumentos a partir das vivências do dia a dia. Por 
sua vez, os lugares da argumentação são constituídos por fragmentos, ora com 
característica da essência, ora com características do lugar do existente. Enquanto 
que isso, os alunos sofrem influência de vossos auditórios, sendo estes: os 
personagens da turma da cooperação, o professor, bem como, dos sujeitos 
indeterminados. Já os efeitos de sentidos por eles desenvolvidos versam acerca da 
cooperação, refratando, assim, a realidade vivida por eles em seu cotidiano. 
Consideramos, portanto, que os resultados desta pesquisa podem colaborar com a 
difusão do conhecimento acerca da argumentação e do ensino de produção textual, 
bem como colaborar com a produção do PPGL, por meio do Grupo de Produção e 
Ensino de Texto (GPET), apresentando novos elementos na área de argumentação, 
numa perspectiva interdisciplinar. Bem como, contribuir com a prática do professor 
Cooperjovem na condução de seus trabalhos, escolha de metodologia, a escolha 
das atividades que propiciam o desenvolvimento dos alunos por meio da 
argumentação.  
 
 
Palavras-chave: Argumentação. Dialogismo. Programa Cooperjovem. Redações. 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSUMÉ 

 

 

Cette recherche a analysé comment les élèves présentent leurs arguments et 
comment celles-ci produisent des effets de sens dans leurs textes. Nous avons 
supposé que les élèves du primaire (collège) sont capables de produire des textes 
argumentatifs à l'aide de certains arguments à l'appui de leurs idées. De façon plus 
spécifique, nous avons cherché: quels sont les principaux arguments utilisés par ces 
étudients? quels sont les lieux de leurs argumentations? comment l’auditoire 
interfère sur les thèses soutenues et quels sont les effets de sens dans les textes?. 
Nous avons analysé des textes des cinq premières éditions du Prix de Dissertation 
du Programme National Cooperjovem, promu par le Service Nationale de 
l’Apprentissage du Coopérativisme, en partenariat principalement avec leur unité de 
l'Etat, les coopératives qui participent du programme, les Services de l’Éducation 
Municipal et/ou de l'État, parmi plusieurs. Le corpus de cette recherche consiste au 
total de dix productions textuelles, et comme critère de choix ces textes doivent être 
vainqueurs, donc nous avons analysé cinq dissertations de la catégorie I qui 
correspond à la participation des élèves de la quatrième à la cinquième année et les 
autres étudiants de la catégorie II, qui correspond à la participation des élèves de la 
sixième à la neuvième année, ont été analysés tous les textes recueillis dans la 
deuxième moitié de 2012. Cette recherche est basée sur les présupposés théoriques 
de la Nouvelle Rhétorique, Perelman et Tyteca (2005) et la perspective 
interactionniste sociale de Bakhtine (2009). Lors de la recherche de l'écriture de 
chaque élève nous avons identifié l’apropriation des concepts de coopération et des 
stratégies argumentatives développées par les étudiants, qui subventionnent leurs 
arguments de l'expérience de la vie quotidienne. Les lieux d'arguments sont 
constitués de fragments, d’un côté avec une caractéristique d’essence, de l’autre 
avec des caractéristiques du lieu de l’existant. Pendant ce processus, les élèves sont 
influencés par vos auditoires, à savoir: les personnages du groupe de coopération, 
l'enseignant, ainsi que les sujets indéterminés. Les effets de sens dévéloppé par ses 
sujets versent sur la coopération, en réfractant, alors, la réalité vécue par eux dans 
leur vie quotidienne. Nous considérons donc que les résultats de cette recherche 
peuvent contribuer à la diffusion des connaissances sur l'argumentation et 
l'enseignement de l’expression textuelle, ainsi que collaborer avec la production du 
PPGL à travers du Groupe de Production et Enseignement de Texte (GPET), en 
présentant des nouveaux éléments dans le domaine de l'argumentation, dans une 
perspective interdisciplinaire. Ainsi que contribuer avec la pratique de l'enseignant 
Cooperjovem dans la conduction de leur travail, le choix de la méthodologie, le choix 
des activités qui promeuvent le développement des élèves par l’argumentation. 
 
 
Mots-clés: Argumentation. Dialogisme. Programme Cooperjovem. Dissertation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Empreender este sonho não foi das tarefas 
mais fáceis. Por isso, como saber explicar a 
conquista desse desafio? Recordo a frase 
atribuída a John Lennon: “Sonho que se 
sonha só é só um sonho que se sonha só, 
mas sonho que se sonha junto é realidade”. 
Raul Seixas a disseminou por meio da sua 
música Prelúdio. Hoje se tornaram as 
melhores palavras que encontro para 
descrever o sentimento de realização deste 
trabalho (O Autor). 

 

 

Nossa pesquisa consiste no estudo da argumentação à luz dos 

pressupostos teóricos de Perelman e Tyteca (2005) e do dialogismo segundo 

Bakhtin (2009). Os educadores de diferentes instituições de ensino, em especial, da 

língua portuguesa possuem preocupação com a qualidade da produção textual dos 

discentes, no que se diz respeito às práticas pedagógicas e aquisição de linguagem, 

dentre outros fatores. Logo, a delimitação do tema surge acerca da apresentação da 

argumentação em redações. O objetivo geral desta pesquisa é o de analisar como 

os alunos apresentam seus argumentos e como estes produzem efeitos de sentidos 

em suas redações. De forma específica, o objetivo deste trabalho é o de conhecer: 

os principais argumentos utilizados, os lugares de suas argumentações, como o 

auditório1 interfere nas teses defendidas, por fim, alguns efeitos de sentido 

produzidos, utilizando por sustentação teórica os pressupostos da Nova Retórica, de 

Perelman e Tyteca (2005), articulada com a perspectiva sociointeracionista de 

Bakhtin (2009), ambos como dispositivos para as análises. 

Imediatamente, ao mesmo tempo em que somos incentivados por princípios 

cooperativistas é que afirmamos que o escopo deste estudo se justifica pela 

importância da argumentação na construção de textos – este estudo abrange 

apenas textos oriundos do ensino fundamental – por estar suportado numa proposta 

interdisciplinar, entre cooperativismo e a linguística. 

                                                           
1
 aquele com quem o sujeito interage diretamente no processo interlocutivo e indiretamente 

por meio do dialogismo, constitutivo da língua. (ALVES; SOUZA, 2013, p.127) 
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A definição do formato desta pesquisa teve por incentivo o reconhecimento 

da importância da argumentação, especificamente da comunicação argumentativa, 

tendo em vista que em nosso cotidiano a todo o momento, estamos utilizando o 

discurso oral ou escrito para convencer ou persuadir os interlocutores a aderirem às 

nossas opiniões. 

No tocante ao cooperativismo, registramos a nossa experiência de trabalho, 

tais como: a formação na área do cooperativismo, as atividades desenvolvidas junto 

ao Programa Cooperjovem. Assim, observamos um cenário promissor de pesquisas, 

pois existia uma escassez de pesquisas na área de cooperativismo. Portanto, este 

fato incentivou a realização dessa pesquisa por compreendê-la como uma 

oportunidade interdisciplinar oportunizada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL/UERN). De tal modo, que alinhamos a pesquisa delimitando como 

essenciais os temas: argumentação e cooperativismo, e por resultado obtivemos 

uma articulação entre os discursos, da argumentação e do cooperativismo. 

Devido o programa Cooperjovem, em sua acepção, trazer consigo a 

expectativa de colaborar para a formação de cidadãos cooperativos, que vejam na 

cooperação um valor a ser vivido em todos os ambientes por onde circulam e, 

consequentemente, sejam trabalhadores mais solidários e dispostos a criar laços de 

confiança que viabilizem a participação e a convivência democrática. Dentre as 

atividades do programa, existe a prática da produção textual (redações), por isso, o 

interesse em conhecer como a argumentação está presente no discurso escrito dos 

alunos, quais os principais argumentos utilizados por esses alunos; quais os lugares 

de suas argumentações; como o auditório interfere nas teses defendidas e na 

elaboração textual desses alunos, assim como os efeitos de sentido que essas 

produções textuais apresentam. 

É partindo desse intuito que o Programa Cooperjovem, por meio do Prêmio 

Nacional de Redações, impulsiona a aprendizagem das competências de produção 

textual – por meio das redações – associando a língua às práticas da vivência com o 

termo cooperação. Desse modo, reconhece junto à sociedade a importância da 

linguagem enquanto processo interativo e social. 

Como resultado desse processo interativo e social tem-se o que Bakhtin 

(2009) concebe por dialogismo. Para ele, este termo deve ser compreendido como o 

princípio essencial da linguagem, ou seja, como o processo de interação tanto na 

escrita como na leitura. Desse modo, o texto não pode ser aceito isolado, uma vez 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura


14 

 

que se interrelaciona com outros discursos, por vezes produzindo replicações a 

outros discursos, mencionados anteriores ou posteriores ao contexto de produção 

na situação concreta de comunicação.  

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos, que contemplam 

contribuições teóricas, metodológicas, análise dos dados, como se descreve a 

seguir: 

Capítulos I, II e III – Estes consistem na introdução e na apresentação de um 

breve panorama acerca das concepções de redação e de sua evolução do 

surgimento, assim como da Retórica e da Nova Retórica, de Perelman e Tyteca, ao 

passo que versam acerca das noções de auditório, dialogismo, efeitos de sentido, 

bem como os lugares e as técnicas argumentativas e ensino das redações. 

No capítulo IV, apresentamos a constituição metodológica para realização 

dessa dissertação, sendo evidenciados: a origem da definição do tema, o tipo de 

pesquisa, seu método de análise, os procedimentos de coleta dos dados, a escolha 

do corpus, bem como seus critérios de escolha. 

Já no capítulo V, realizamos a análise dos dados, na qual buscamos 

conferir, por meio da aplicação das técnicas argumentativas, as teses defendidas 

pelos alunos em suas produções textuais, seus efeitos de sentidos, os respectivos 

lugares da argumentação e a influência do auditório em função das teses defendidas 

por esses alunos. Por fim, no capítulo VI, elaboramos nossas conclusões acerca do 

estudo realizado à luz do emprego das técnicas argumentativas, os efeitos de 

sentidos produzidos, bem como a influência do auditório e dos lugares da 

argumentação. 

Por fim, compreendemos que este estudo ganha relevância por pesquisar a 

argumentação e apresentar aos alunos como a sociedade se constrói 

discursivamente no âmbito da educação básica, na perspectiva as contribuições 

sociointeracionistas, na medida em que é na educação básica que o aluno dá 

continuidade à sua formação, principiada na família, assim como inicia o exercício 

de suas práticas de escrita, defendendo suas teses por meio das redações. Desse 

modo, esperamos que o resultado dessa pesquisa possa contribuir com os 

pesquisadores, professores, alunos e demais interessados no estudo da 

argumentação, uma vez que estes interagem socialmente e influenciam os outros, 

partindo de seu ato responsivo e dentro dos seus limites de liberdade de criação, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_discurso
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dando forma e conteúdo às suas criações, bem como à sua posição refratada e 

refratante. 

É pertinente ressaltar, ainda, que esta pesquisa cumpre com seu 

compromisso acadêmico por estar vinculada ao Grupo de pesquisa em Produção e 

Ensino de Texto (GPET) do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e ao Grupo de pesquisa 

Linguagens e Práticas Sociais do IFRN – Câmpus Pau dos Ferros, tornando-se, 

portanto, uma contribuição para os estudos das habilidades linguísticas (leitura, 

oralidade e escrita) de alunos do ensino fundamental. 
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2 REDAÇÕES: DAS CONCEPÇÕES À PRODUÇÃO 

 

 

Costumamos usar a palavra originalidade 
para louvar a presença do novo. Original é um 
texto, uma canção, uma roupa, um 
espetáculo, um comportamento etc. que 
constituem peculiaridade, particularidade, 
diferença com relação ao comum, ao 
compartilhado; originalidade, ao mesmo 
tempo, deriva de origem, palavra que remete 
ao início, ao começo, à fonte, à raiz. Aí a 
gente fica se perguntando se a originalidade 
está no resultado, isto é, no ponto de 
chegada, ou no ponto de partida (GUEDES, 
2009, P.273). 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as redações e alguns efeitos de 

sentidos produzidos. Este item trata-se do cerne do nosso estudo, por tratarmos 

especificamente de redações do ensino fundamental – Prêmio Nacional de 

Redações. Apresentamos inicialmente as concepções de redações e desse modo, 

foi realizado um breve panorama acerca das concepções de redação e de sua 

evolução. Apresentamos igualmente nesta pesquisa que a redação, objeto dessa 

pesquisa trata-se de um gênero textual. 

 

 

2.1 Os textos, as redações 

 

 

Para esse estudo, consideramos como pressuposto que alunos do ensino 

fundamental são aptos a produzirem textos argumentativos utilizando determinados 

argumentos para sustentar suas idéias. Este pensamento se coaduna com o 

pensamento de Leite e Vallim (2000, p.192) que afirma que: “as crianças são 

capazes de elaborar textos dissertativos desde que lhes sejam proporcionadas 

condições pedagógicas favoráveis”. Os autores chamam a atenção para a 

necessidade de práticas pedagógicas condizentes com a faixa etária dos alunos, 

espaço físico, os mais diversos materiais disponíveis, bem como do processo de 



17 

 

aquisição de linguagem para que as crianças sejam capazes de elaborar textos 

dissertativos, argumentativos. 

Nesta dissertação, a definição de redação é sustentada principalmente pelos 

pensamentos de Koch (2010) e Antunes (2010). Portanto, compreendemos que a 

redação que se refere ao nosso objeto de estudo deve conter claramente a 

exposição de suas idéias e, objetividade no tocante à organização das ideias, da 

coerência e da coesão textual. 

Pois, compreendemos que é na prática da escrita da redação que o autor, a 

partir de seus conhecimentos intrínsecos e de sua relação/interação com o exterior, 

permite expressar ao seu auditório a sua habilidade comunicativa em seu ato de 

escrever. 

Souza (2003, p. 61) afirma que como réplicas a outros discursos 

 

toda pessoa ao argumentar, ao escrever ou ao falar o seu texto e ao 
defender uma tese, já tem em mente o auditório ao qual está 
direcionado o seu discurso, supomos, então, que qualquer discurso 
ao ser falado/escrito, já traz em si influências recebidas de seus 
possíveis leitores/interlocutores. 

 

O pensamento de Souza (2003) explicita a importância do conhecimento 

acerca do auditório, uma vez que o orador busca do auditório uma aceitação. 

Portanto, o orador sofre influências do seu auditório, o que também é percebido no 

pensamento de Antunes (2010, p. 31-2), que ressalta que o texto é “como expressão 

verbal de uma atividade social de comunicação, envolve, sempre um parceiro, um 

interlocutor”. Os interlocutores são aqui entendidos como sujeitos ativos que nele se 

constroem e por ele são construídos, dialogicamente. 

Portanto, eles são o próprio lugar da interação. Antunes (2010) ressalta 

ainda que todo “texto é expressão de uma atividade social” e “além dos seus 

sentidos linguísticos, reveste-se de uma relevância sociocomunicativa, pois está 

sempre inserido, como parte constitutiva, em outras atividades do ser humano”. Por 

fim, o texto é caracterizado por uma orientação temática, quer dizer, “o texto se 

constrói a partir de um tema, de um tópico, de uma idéia central, ou de um núcleo 

semântico, que lhe dá continuidade e unidade”. 

Portanto, esse estudo está respaldado em Souza (2008, p.72), o qual 

defende que  
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[...] a argumentação no discurso é uma das principais formas para 
entendermos melhor os processos de construção de sentido, para 
entendermos como a sociedade se constrói discursivamente e como 
interagimos socialmente e influenciamos uns aos outros. 

 

Para o autor, não é apenas um fazer pedagógico ou metodológico que 

pretende contribuir para a realização dos estudos da argumentação no âmbito da 

promoção dos processos de significação, construção de sentido que compreendem 

o contexto situacional da elaboração das redações. Mas, como discursivamente se 

constrói e interage a sociedade nesse processo de construção de sentidos e de 

influência sobre o outro. 

Isso vem a corroborar com o pensamento de Grion (2003, p.15) o qual 

afirma que 

 

para maioria das atividades humanas, escrever bem é reunir idéias, 
emoções, argumentos, organizá-los em frases bem ordenadas que 
possam ser compreendidas de forma imediata pelos leitores aos 
quais a mensagem é dirigida. 

 

Escrever, produzir um texto independente de sua finalidade constitui um ato 

de responsabilidade e o senso comum julga que não se trata de uma das atividades 

mais fáceis. É preciso, portanto, compreender o contexto de criação, aproximação 

com a temática, as leituras prévias, compreender sua finalidade e principalmente 

estar atento ao seu auditório e ao uso da linguagem apropriada. 

Para Geraldi (1997, p. 41), a “[...] concepção de linguagem implicará uma 

postura educacional diferenciada, uma vez que situa a linguagem como o lugar de 

constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos”. O 

desenvolvimento dessa atividade é realizada, de forma geral, pela escola, 

compreendida por toda a comunidade como um espaço de continuidade do 

processo de inserção da criança na sociedade, a qual é principiada nas séries 

iniciais. 

Para isso, observamos ainda que Nascimento (2008, p. 1) estima que é 

necessário uma perspectiva distinta acerca do ensino-aprendizagem: 

 

Se a escola logra formar produtores textuais competentes, a primeira 
coisa a ser feita é adotar uma perspectiva diferente sobre o ensino-
aprendizagem da língua vernácula. E isso significa, por 
conseqüência, adotar também uma postura de ensino de escrita que 
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leve em consideração as condições sociais de produção textual. Em 
outras palavras, a escola necessitaria adotar uma concepção de 
ensino que associe língua e vida, que compreenda a linguagem 
como um processo interativo e social. 

 

O autor ressalta a importância de levar em consideração as condições 

sociais de produção textual para que as escolas tenham sucesso na formação de 

produtores textuais competentes, partindo de uma compreensão da linguagem como 

um processo de interação. Este pensamento condiz com o pressuposto de 

Cavalcante (2012) que afirma, que para compreender e produzir qualquer texto, é 

necessário reunir conhecimentos, não apenas linguísticos, mas também dos outros 

conhecimentos adquiridos com a convivência social, que nos informam e nos tornam 

capazes de agir nas diversas situações e eventos da vida cotidiana. 

É importante ressaltar que, independente do ponto de vista teórico tomado 

por referência, o objeto a ser estudado pode ser concebido de várias formas. Este 

fenômeno não é diferente quando se trata das redações. Conforme Guedes (2009, 

p. 88), “composição, redação e produção de texto são expressões sinônimas”. Para 

ele trata-se da ação de escrever textos e faz as seguintes distinções: 

 

A palavra composição, usada para designar textos escritos na 
escola, é a mais antiga: vincula-se à mesma teoria que dá 
embasamento à gramática tradicional e vê a linguagem como 
instrumento de organização e de expressão do pensamento dentro 
dos princípios da chamada lógica formal. Interessa mais a correção 
do processo de raciocinar do que a finalidade com que o raciocínio é 
enunciado (GUEDES, 2009, p. 88). 

 

O autor afirma que esta fase fez parte de uma visão de mundo elitista e 

estática, representada pelos interesses do patriarcado rural, onde a ação de 

escrever textos é meramente uma atividade de juntar conceitos, imagens, figuras 

num texto e a marca da originalidade acentua-se na maneira de organizar esse 

material disponibilizado pela tradição. Cita, como exemplo, a telenovela na qual o 

personagem Odorico Paraguassu, de Dias Gomes, e o discurso Porneia, de Rui 

Barbosa, de 1899, neste atribuiu vinte sinônimos diferentes para a palavra prostituta. 

Tudo isso com a finalidade de apresentar-se para a sociedade como pessoas cultas, 

eruditas e respeitáveis.  

No entanto, o autor discorre ainda sobre o intervalo que intensificou e 

finalizou o uso do termo redação, período compreendido entre 1950 e 1970. Este 
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período abrange o desenvolvimentismo, o milagre econômico e, por fim, a crise 

econômica da segunda metade dos anos 70. Para esse período, esse termo 

externava que a  

 

Redação expressa a eficiência tecnocrática dos engenheiros, 
economistas, administradores, politicólogos civis e militares que 
foram substituindo os bacharéis no comando dos negócios, eficiência 
que acabou por se tornar o emblema da sociedade brasileira nesse 
período (GUEDES, 2009, p. 89). 

 

O autor cita, como exemplo, os Jornais, nos quais o repórter passava a ser 

um coletador de dados para que o redator, às vezes apelidado de editor, 

organizasse esses dados num texto cuja virtude mais almejada é a uniformidade 

com o estilo dos demais textos da mesma publicação, produção em série, como na 

indústria, um carro bem igualzinho, tão bom quanto outro carro do mesmo modelo. 

Buscava-se nesse período uma linguagem limpa, sem ruídos, organizada. 

Contemporâneo a este período, Guedes (2009, p. 90) afirma que a 

linguagem passa a ser “reconhecida como forma de ação, processo de estabelecer 

vínculos, de criar compromissos entre os interlocutores.” Para ele, o termo produção 

de texto revela a generalizada desconfiança das soluções milagrosas gestadas nos 

gabinetes tecnocráticos e nos induz a concluir que o trabalho direto com a matéria-

prima nos conduz ao caminho que poderá levar a sociedade brasileira a definir seu 

próprio rumo. O autor nos faz repensar o entendimento de que a 

 

Produção de texto expressa a ação de escrever textos como um 
trabalho entre outros: cultivar a terra, pastorear cabras, consertar 
sapatos, dar aulas, apertar parafusos numa linha de montagem ou 
desapertá-los num ferro-velho, engessar pernas quebradas. Não se 
trata de compor, isto é, de juntar com brilho, nem de redigir, isto é, de 
organizar, mas de produzir, transformar, mudar, mediante a ação 
humana, o estado da natureza com vistas a um interesse humano. 
GUEDES (2009, p.89/90). 

 

Em síntese, Guedes (2009) discorre que a prática da escrita do texto, no 

tocante à composição, pressupõe leitores iguais ao autor, que vão aplaudir a riqueza 

do vocabulário, o uso do pronome oblíquo, e a riqueza da rima, por exemplo. Já 

quando se remete à redação, pressupõe à execução de comandos. Por outro lado, a 

“redação” pressupõe leitores que vão dialogar como texto produzido, concordando 
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ou discordando, aprofundando, argumentando, ou seja, recuperam o texto como 

matéria-prima para o seu trabalho. 

Contemporâneo a este período resgatado pelo autor acima ocorre o 

surgimento da Análise de Discurso francesa, que se apresenta como uma teoria da 

interpretação no sentido forte, tendo emergido nos idos dos anos 60 em meio a um 

contexto intelectual ocasionado pelo progresso da Linguística e pelo deslocamento 

no modo como os intelectuais encaravam a leitura. Segundo Orlandi (2001, p. 20), 

“era possível não mais considerar o sentido apenas como conteúdo. Isto permitia à 

análise de discurso não visar o que o texto quer dizer, mas como um texto funciona.” 

Nesse sentido, o funcionamento do texto contribuiu para com o Parâmetro Curricular 

Nacional da Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 40), no qual se deliberava que 

prática de leitura contribui para formar escritores2 competentes capazes de produzir 

textos coerentes, coesos e eficazes, uma vez que a possibilidade de produzir textos 

eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da 

intertextualidade e fonte de referências. Logo, é pertinente conhecer as condições 

de produção textual, a presença política, simbólica, ideológica e de funcionamento 

da linguagem. 

Do ponto de vista das condições de produção textual, Koch (2010, p. 25-6), 

afirma que conceitualmente o “texto varia conforme o autor e/ou orientação teórica 

adotada”, sido visto das mais diferentes formas, conforme se pode confirmar a 

seguir: 

 

Primeiro momento Segundo momento 

a) Unidade lingüística (do sistema) 
superior à frase; 
b) Sucessão ou combinação de frases; 
c) Cadeia de pronominalizações 
ininterruptas; 
d) Cadeia de isotopias; 
e) Complexo de preposições semânticas. 

a) Pelas teorias acionais, como uma 
seqüência de atos de fala; 
b) Pelas vertentes cognitivistas, como 
fenômeno primariamente psíquico, resultado, 
portanto, de processos mentais; e 
c) Pelas orientações que adotam por 
pressuposto a teoria da atividade verbal, 
como parte de atividades mais globais de 
comunicação, que vão muito além do texto 
em si, já que este constitui apenas uma fase 
desse processo global. 

Quadro 02 (Q02) – Apresentação das condições de elaboração das redações em diferentes 
momentos 

 

                                                           
2
 O termo “escritor” refere-se a pessoas capazes de redigir e não a escritores profissionais. 
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Neste quadro 02, Koch (2010, p. 26) enfatiza que o texto deixa de ser 

entendido como uma estrutura acabada (produto), passando a ser abordado no seu 

próprio processo de planejamento, verbalização e construção. Logo, consideram-se 

os resultados parciais da atividade comunicativa, que compreende processos, 

operações, e estratégias e que são postos em ação em situações concretas de 

interação social. A autora defende a posição de que: 

 

a) a produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais 
e, portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades; 
b) trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 
desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de 
meios adequados à realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma 
atividade intencional que o falante, de conformidade com as 
condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando 
dar a entender seus propósitos ao destinatário através da 
manifestação verbal; 
c) é uma atividade interacional, visto que os interactantes, de 
maneiras diversas, se acham envolvidos na atividade de produção 
textual KOCH (2010, p.26). 

 

Ao percorrer as literaturas acerca das definições de texto, identificamos uma 

aproximação entre os conceitos. No entanto, é pertinente observar as características 

que promovem essa aproximação. Dentre estas estão a interação, a busca pelo 

alcance de um fim social, de acordo com as práticas socioculturais, conforme se 

pode ser observar no quadro abaixo: 

 

Autor 
 

Ano/página 
 

As concepções de texto 
 

Schmidt 1978, p. 80 “Conjunto ordenado de instruções.” 

Schmidt 1978, p. 170 “um conjunto-de-enunciados-em-função.” 

Adam 2008, p. 107 “o texto não é uma sequência de palavras, mas 
uma sequência de atos.” 

Halliday e Hassan 1989, p. 52 “linguaguem que é fucional.” 

Antunes 2010, p. 31 “todo texto é expressão de uma atividade social.” 

Antunes 2010, p. 30 [...] o que falamos ou escrevemos, em situações de 
comunicação, são sempre textos.” 

Antunes 2010, p. 32 “[...] o texto é caracterizado por uma orientação 
temática; quer dizer, o texto se constrói a partir de 
um tema, de um tópico, de uma ideia central, ou de 
um núcleo semântico, que lhe dá continuidade e 
unidade.” 

Koch 2010, p. 26 “[...] o texto pode ser concebido como resultado 
parcial de nossa atividade comunicativa que 
compreende processos, operações e estratégias 
que têm lugar na mente humana, e que são postos 
em ação em situações concretas de interação 
social.” 
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Autor 
 

Ano/página 
 

As concepções de texto 
 

Koch 2010, p. 26 “[...] textos são resultados da atividade verbal de 
indivíduos socialmente atuantes, na qual estes 
coordenam suas ações no intuito de alcançar um 
fim social, de conformidade com as condições sob 
as quais a atividade verbal se realiza.” 

Koch 2010, p. 27 “[...] conceituar texto como uma manifestação 
verbal constituída de elementos lingüísticos 
selecionados e ordenados pelos co-enunciadores, 
durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, 
na interação, não apenas a depreensão de 
conteúdos semânticos, em decorrência da ativação 
de processos e estratégias de ordem cognitiva, 
como também a interação (ou atuação) de acordo 
com práticas socioculturais.” 

Orlandi 2001, p. 64 Texto é a unidade de análise. 

Quadro 03 (Q03) – Definições de texto 

 

A elaboração desse quadro é composta por algumas definições e revela a 

diversidade de conceitos e olhares acerca da definição do que é texto. De forma 

geral, podemos ter a ideia do conceito e da evolução do texto. Observamos 

inicialmente uma definição tecnocrática, que posteriormente começa a ganhar mais 

reconhecimento e finalidades, pois percebe a interação e a busca pelo alcance de 

um fim social. Para esta pesquisa adotamos as definições de Koch (2010) e de 

Antunes (2010), respectivamente, conforme o quadro 03. 

No entanto, é preciso compreender que, no decorrer da educação básica, o 

ensino de redação de um modo geral é concebido como uma matéria independente 

da leitura e da análise linguística. Marcuschi (2005) observa que a abordagem da 

produção escrita no ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa tem suscitado duas 

observações iniciais: 

 

1) A redação, geralmente, é trabalhada para atender a uma tarefa 
proposta pelo professor, circunscrita ao espaço da sala de aula e que 
desconsidera os contextos sociocomunicativos extrainstituição 
escolar; e 2) Mesmo ao final da escolarização, é comum os 
aprendizes reagirem negativamente quando solicitados a 
desenvolver uma redação, vista por eles como uma atividade não 
prazerosa MARCUSCHI (2005, p.139). 

 

Realizar uma atividade pela atividade, sem uma aplicação prática, sem um 

sentido aparente ou futuro, tende a provocar um desinteresse, tornando-a 

desinteressante. É preciso que os professores e pesquisadores primeiramente 
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resgatem a relação de cooperação existente entre eles, seus alunos e suas 

produções textuais. Ao repensar seus projetos, suas intervenções deverão 

considerar os contextos sociocomunicativos e o ambiente extra-escolar, assim 

poderão resgatar a motivação pela escrita. Em relação a tal questão, Antunes (2009, 

p. 214) salienta que: 

 

As motivações para escrever na escola deveriam inspira-se nas 
motivações que temos para escrever fora dela. Se alguma vez 
fazemos descrições a partir de figuras, é com alguma finalidade 
definida; por exemplo, para apresentar a alguém um objeto que está 
à venda ou para fundamentar nossa discordância frente a uma 
solicitação de preço. A propósito, os técnicos em engenharia civil, 
muitas vezes, fazem descrições dos imóveis que vistoriam. Ninguém, 
porém faz descrições aleatórias, para nada, sem alguma finalidade 
definida. Normalmente, sobretudo, o ensino médio, o trabalho escolar 
tem-se fixado na produção de um modelo de ‘redação’, um texto com 
uma cara só, engessado em uma forma rígida de desenvolvimento; 
na verdade numa ‘forma’ igual para todos. Sem traços da 
singularidade autoral. Nem mesmo o fato de alguns vestibulares 
terem pluralizado suas propostas de escrita tem sido suficiente para 
levar a escola a também diversificar suas solicitações de produção 
escrita. 

 

Fiorin (2005, p. 41) ressaltar ainda que 

 

O texto é, pois, individual, enquanto o discurso é social. Há um nível 
grande de liberdade no âmbito da textualização, enquanto, no nível 
discursivo, o homem está preso os temas e às figuras das formações 
discursivas existentes na formação social em que está inserido. 

 

Logo, o tratamento para o texto deve levar em consideração as demais 

vozes, as formações ideológicas, enfim, as condições de elaboração textual deste. 

Essas condições não podem ser tratadas à parte, pois de acordo com a forma de 

elaboração e de análise do texto, a questão poderá ser defendida das formas de 

textos. 

Marcuschi (2005, p. 141) pondera que “os gêneros textuais não se 

caracterizam exclusivamente por seus aspectos formais e por sua estrutura 

lingüística, embora não desconheçamos sua relevância.” Suas considerações estão 

fundamentadas em Bronckart(1999) e Bakhtin(1997), os quais discorrem 

respectivamente:  
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[...] na escala sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de 
linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais: em 
função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas 
formações elaboram diferentes espécies de textos, [...] justificando-
se que sejam chamadas de gêneros de texto (BRONCKART, 1999, 
p.137). 
 
 

Enquanto, Bakhtin (1997, p. 301): 
 

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um 
gênero do discurso. Essa escolha é determinada em função da 
especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, das 
necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto 
constituído dos parceiros etc. [...] Para falar, utilizamo-nos sempre 
dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos os nossos 
enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável 
de estruturação de um todo. 

 

Adotando a linha de pensamento de Koch (2006, p. 60) “a discussão e a 

pesquisa sobre os gêneros poderá trazer importantes contribuições para a mudança 

da forma de tratamento da produção textual na escola.” Sob esse ponto de vista 

Antunes afirma que: 

 

Até mesmo as determinações linguísticas de um texto têm raízes nas 
condições reais de sua produção e recepção. [...] Dentro dessa 
perspectiva da variação dos textos em função dos contextos em que 
circulam, a linguística, sobretudo aquela de orientação pragmática 
tem proposto e desenvolvido a categoria discursiva de gêneros 
textuais, na pretensão de caracterizar as especificidades das 
manifestações culturais concernentes ao uso da língua e de facilitar o 
tratamento cognitivo desse uso, seja oral, seja escrito (ANTUNES, 
2009, p. 210). 

 

Evidenciada a importância dessas discussões e pesquisas acerca dos 

gêneros, por parte dos pensadores e pesquisadores da área, bem como pelo 

Ministério da Educação por meio da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Marcuschi (2005, p. 141) sustenta seu pensamento partindo da compreensão de que 

“os gêneros textuais não se caracterizam exclusivamente por seus aspectos formais 

e por sua estrutura lingüística, embora não desconheçamos sua relevância.” 

Entretanto, considera a “função comunicativa como o traço básico (mas não único) 

da classificação dos gêneros textuais.” O autor afirma ainda que os “gêneros 

textuais são fluidos, vivos, ativos, dinâmicos, construídos pelos sujeitos segundo a 
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perspectiva de ações historicamente situadas.” Marcuschi (2005, p. 141), 

corroborando com o pensamento de Bronckart (1999, p. 137) que afirma 

 

na escala sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de 
linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais: em 
função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas 
formações elaboram diferentes espécies de textos, [...] justificando-
se que sejam chamadas de gêneros de texto. 

 

Para Bronckart (1999) os elementos que compõem o contexto de produção 

referem-se ao contexto físico e o sociossubjetivo. Além disso, afirma que a atividade 

de produção de texto se dá a partir da representação do sujeito pertinentes a três 

mundos: o objetivo, o social e o subjetivo.  

Segundo Leal e Morais (2006, p. 171), essa proposta de Bronckart (1999) 

conduz à reflexão de que a “atividade de produção de textos se dê a partir das 

representações do sujeito relacionadas aos conhecimentos sobre as leis e o 

funcionamento do mundo físico; representações sobre as características de cada 

indivíduo.” 

Já com relação ao contexto físico e sociossubjetivo, os autores esclarecem 

que o contexto físico engloba o lugar de produção, o momento de produção, o 

emissor (pessoa que produz o texto) e o receptor (pessoa que recebeu o texto). 

Para o contexto sociossubjetivo, o destaque é para o lugar social (instituição em o 

texto é produzido), a posição social do emissor e do receptor do texto, o objetivo e o 

conteúdo temático (informações/conteúdos referentes aos mundos físico, social e 

subjetivo mobilizados e integrados no texto). 

Ambos contextos são importantes, no entanto, ao tratarmos do 

significado/sentido do texto, o contexto sociossubjetivo se sobressai, pois considera 

as relações interdiscursivas e sua dialogicidade e até mesmo a precedência do 

social sobre o individual. 

Nessa ótica, Marcuschi (2005) pondera que os gêneros discursivos se 

constituem e são praticados em esferas de atividades específicas, em uma atitude 

dialógica, com precedência do social sobre o individual. Portanto, a construção e o 

uso dos gêneros são sempre sociais, por se acharem diretamente vinculados a um 

contexto comunicativo. Ele esclarece que: 
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Se levarmos em conta que a função sociocomunicativa define um 
gênero textual, como afirmado anteriormente, podemos, nesse 
sentido, asseverar que a redação é um gênero textual, mesmo que 
seus propósitos estejam voltados, via de regra, para dentro da 
própria escola (MARCUSCHI, 2005, 142). 

 

Para o autor ainda há um conjunto típico de gêneros textuais (escritos e 

orais), distribuídos no espaço escolar. Sendo estes que são a lista de chamada, o 

boletim de notas, a ementa de disciplinas, as anotações feitas pelos aprendizes, o 

planejamento da aula pelo professor, o seminário, a exposição de trabalhos, a 

chamada oral, entre tantos outros. E esclarece que 

 

A redação, criada pela e para a escola, tem sentido e circula quase 
exclusivamente nesse contexto. Nas raras vezes em que extrapola 
esse espaço, ela continua servindo a determinados propósitos 
pedagógicos (como a aprendizagem prevista no trabalho de 
elaboração e envio de uma “carta do leitor”, por exemplo). Assim, se 
observamos as condições de produção de redações na escola, 
constatamos que a função sociocomunicativa dessa atividade está 
estreitamente interrelacionada ao tratamento dispensado à redação 
enquanto objeto de ensino - grifo do autor - (MARCUSCHI, 2005, 
p.142). 

 

Entretanto, quando se trata do processo ensino-aprendizagem da escrita, a 

forma textual mais presente é, sem dúvida, a redação, sendo esta considerada “um 

gênero textual, mesmo que seus propósitos estejam voltados, via de regra, para 

dentro da própria escola, consoante sua função sociocomunicativa (p.142). 

À luz do pensamento de Koch (2006, p. 56), no tocante aos gêneros nas 

escolas, a pesquisadora afirma que há uma particularidade: o gênero passa de 

ferramenta de comunicação a objeto de ensino/aprendizagem e denomina este fato 

como uma espécie de desdobramento. Para Koch (2006, p.58), “toda introdução de 

um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática que visa a objetivos 

precisos de aprendizagem.” Sendo estes: 

 

 Levar o aluno a dominar o gênero, primeiramente para melhor 
conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, produzi-
lo na escola ou fora dela; para desenvolver capacidades que 
ultrapassam o gênero e são transferíveis para outros gêneros 
próximos ou distantes. Para realizar tais objetivos, torna-se 
necessária a transformação, ao menos parcial, do gênero: 
simplificação, ênfase em determinadas dimensões etc.; 
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 Colocar os alunos, ao mesmo tempo, em situações de 
comunicação o mais próximo possível das verdadeiras, que tenham 
para eles um sentido, para que possam dominá-las como realmente 
são. Isto porque, como foi dito, o gênero, ao funcionar em um lugar 
social diferente daquele que está em sua origem, sofre 
necessariamente uma transformação, passando a gênero, a 
aprender, ainda que permaneça gênero para comunicar. Trata-se do 
desdobramento mencionado acima, que constitui o fator de 
complexificação principal dos gêneros na escola e de sua relação 
particular com as práticas de linguagem: o gênero trabalhado na 
escola é sempre uma variação do gênero de referência, construído 
na dinâmica do ensino/aprendizagem, para funcionar numa 
instituição que o tem por objetivo primeiro (KOCH, 2006, p. 58). 

 

Quanto a uma possível tipologia dos gêneros, Koch (2006, p.59) cita os 

trabalhos desenvolvidos por Schneuwly e Rojo, os quais estudam a existência de 

dois tipos de gêneros escolares. Para Schneuwly são os gêneros escolares 13 e os 

gêneros escolares 24. Rojo, no entanto, atribui novas concepções sendo estas: a de 

gêneros escolares (propriamente ditos) e gêneros escolarizados, respectivamente. 

A autora esclarece que “os gêneros do primeiro tipo são assimilados 

espontânea e inconscientemente pelo aprendiz, pela exposição a essas práticas de 

linguagem na situação de comunicação escolar. Só os segundos é que serão os 

objetos de ensino/aprendizagem.” (KOCH, 2006, p. 59) 

No entanto, mesmo diante de vastos estudos acerca da produção textual 

(redação), do texto (propriamente dito), das discussões voltadas para o gênero 

redação, Leal e Morais (2006) apontam uma tendência à homogeneização do 

discurso na escola, conforme outros estudos já realizados. Refletindo sobre esse 

aspecto, Calil (2000, p. 53) pondera: 

 

Esta relação que se estabelece entre o professor, o aluno e o texto 
que escreveu compõe um imaginário que parece apagar a 
heterogeneidade e singularidade das práticas de textualização, 
constituindo um processo de significação sobre as relações entre 
sujeito e texto, de forma linear, higiênica, objetiva e homogênea. 

 

Como possibilidade de superação dessa tendência à homogeneização, Leal 

e Morais (2006) apontam que é preciso “avaliar os textos dos alunos analisando a 

própria situação de produção e as experiências dos alunos no contexto de 

                                                           
3
 [...] Trata-se do gênero escolar como instrumento de comunicação na instituição escolar, 

dos quais a instituição necessita para poder funciona: regras, explicações, exposições, instruções etc. 
4
 São objeto de ensino/aprendizagem (gêneros secundários do discurso, transpostos para a 

sala de aula): narração escolar, descrição escolar, dissertação. 
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interlocução (2006, p.144).” E esclarece ainda que “alguns estudos de intervenção 

podem ajudar a pensar nessas questões, pois eles vêm mostrando que, 

dependendo da situação e do tipo de intervenção, os alunos podem apresentar 

diferentes modelos textuais.” (2006, p.144). 

Esses autores defendem a hipótese de que, nos estudos de intervenção, 

quando professores ou pesquisadores, ao realizarem suas atividades em sala de 

aula, por um lado, induzirão os alunos a ativar os conhecimentos de que já dispõem 

sobre os diferentes gêneros textuais; e do outro, auxiliarão os alunos a 

desenvolverem novas capacidades e conhecimentos sobre os gêneros textuais 

conhecidos e novos e a utilizar recursos lingüísticos para atender aos propósitos de 

interação; e ainda ajudarão os alunos a construir representações sobre as 

expectativas da “escola” e dos “outros” interlocutores quanto ao texto que produzem. 

Partindo do ponto da situação de produção ou contexto de produção textual, 

considerando que os gêneros textuais são fenômenos históricos, intimamente 

relacionados à vida cultural e social, além de ser resultado de um trabalho 

cooperativo (professor ou pesquisador, aluno e sua redação), é pertinente resgatar o 

pressuposto bakhtiniano, uma vez que para Bakhtin (2002) são os gêneros textuais 

que sustentam as relações sociais entre os indivíduos na sociedade e que cada 

gênero textual, em cada esfera de interação, tem uma concepção de destinatário 

que o determina enquanto gênero discursivo. “Ou seja, em cada esfera social 

estabelecem-se relações em que os enunciados são determinados pelos papéis e 

características dos interlocutores naquele espaço de interlocução.” (LEAL e 

MORAIS, 2006, p. 170) 

Assume-se nessa perspectiva o pressuposto apontado por Souza (2003, p. 

46) 

 

O enunciado dirigido ao outro deve ser considerado, nas relações 
interdiscursivas, como os enunciados que o antecederam e os que 
virão no futuro, com as vozes de outros enunciados e as respostas 
dos ouvintes. São, portanto, características que fazem com que o 
enunciado seja, ao mesmo tempo, dialógico e polifônico. 

 

Entretanto, os gêneros, além de tratar de entidades sócio-discursivas que 

cooperam para a organização das atividades comunicativas, “são as características 

das situações de interação que definem a escolha dos gêneros textuais a serem 

adotados para instrumentalizar a construção textual.” (LEAL e MORAIS, 2006, p. 
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170). Assim como norteiam suas possíveis adaptações a partir desses gêneros e os 

recursos lingüísticos apropriados. 

 

 

2.2 Efeitos de sentidos 

 

 

Para empreendermos um entendimento acerca dos efeitos de sentidos é 

mister compreender a definição de sentido em toda a profundidade e complexidade 

de sua essência. Para Bakhtin (2003, p.398) 

 

a interpretação como descoberta da presença por meio da percepção 
visual (contemplação) e da adjunção por elaboração criadora. 
Antecipação do contexto em expansão subseqüente, sua relação 
como o todo acabado e com o contexto inacabado. Tal sentido (no 
contexto inacabado) não é tranqüilo nem cômodo (nele não se pode 
ficar tranqüilo nem morrer). 

 

Logo assim, Bakhtin (2003) se refere ao incomodo, por existir um contexto 

inacabado sendo, portanto, necessário compreender o contexto para, assim, 

produzir sentido. E para isso deve-se recorrer às lembranças a serem preenchidas e 

às possibilidades antecipadas (a interpretação em contextos distantes). Busca nas 

lembranças levar em consideração até os acontecimentos posteriores (no âmbito do 

passado), ou seja, percebe-se e interpreta-se o lembrado no contexto de um 

passado inacabado (BAKHTIN, 2003, p. 399). Logo, a interpretação dos sentidos 

não pode ser científica, mas é profundamente cognitiva. Pode servir diretamente à 

prática vinculada às coisas. (BAKHTIN, 2003, p.399). 

Para Fernandes (2007, p. 19), a noção de sentido (integrante da noção de 

discurso) é compreendida como um efeito de sentidos entre sujeitos em 

interlocução. Para esse autor, quando nos referimos à produção de sentidos, 

dizemos que no discurso os sentidos das palavras não são fixos, estes são 

produzidos face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução e conclui que 

uma mesma palavra poderá ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar 

socioideológico daqueles que a empregam. Desse modo, a noção de sentidos é 

dependente da inscrição ideológica da enunciação, do lugar histórico-social de onde 
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se enuncia, por isso envolve os sujeitos em interlocução, corroborando, assim, o 

pensamento de Pêcheux o qual afirma que: 

 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, 
etc., não existe “em si mesmo” (...) mas, ao contrário, é determinado 
pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-
histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 
produzidas FERNANDES (2007 apud Pêcheux, 1997b, p.190). 

 

Silva (2012, p. 36), apóia o pensamento de Possenti (2001) e o de 

Fernandes (2007), ao alegar que não há sentido pronto e estável em um discurso, 

uma vez que ele sempre retoma outro(s) discurso(s), outro(s) sentido(s) e, ainda, 

porque os sentidos são construídos na interação do orador (sujeito histórico-

ideológico) com o auditório social e com outros discursos. Para Silva (2012), os 

efeitos de sentido, não estão organizados nas teses em si, por sempre está 

retomando discursos e sentidos construídos numa dada interação. 

Bakhtin (2003, p. 399) indaga: “em que medida é possível descobrir e 

comentar o sentido (da imagem ou do símbolo)? Só mediante outro sentido 

(isomorfo), do símbolo ou da imagem?” No entanto, afirma que é impossível 

dissolver o sentido em conceitos. E conclui que  

 

pode haver uma racionalização relativa do sentido (a análise 
científica habitual), ou um aprofundamento do sentido com o auxílio 
de outros sentidos (a interpretação artístico-filosófica). O 
aprofundamento mediante a ampliação do contexto distante. 

 

De acordo com esses autores, o sentido não pode ser visto de forma pré-

estabelecida, concluso, a partir da forma da língua. Silva (2012) resgata de Possenti 

(2001, p. 50) que: 

 

o (efeito de) sentido 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 mantêm com ela 
uma certa relação). 

 

Essa ideia assemelha-se à perspectiva da Análise do Discurso, para a qual é 

necessário compreender o conceito de sentido como: “trata-se do efeito de sentido 

entre sujeitos em enunciação; nega-se a idéia de mensagem encerada em si; 

contesta a imanência do significado.” (FERNANDES, 2007, p. 28) 
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Por fim, Silva (2012) conclui que os efeitos de sentido de um discurso são 

determinados pelas posições ideológicas dos sujeitos envolvidos no processo sócio-

histórico no qual as palavras, expressões, proposições ou teses são produzidas ou 

defendidas, conclusão fundamentada no pensamento de Bakhtin (2002, p.38), o qual 

afirma que “o ser humano é dialógico por natureza, a linguagem só se constitui  

superioridade da essência sobre cada uma de suas encarnações, mas o fato 

de conceder um valor superior aos indivíduos enquanto representantes bem 

caracterizados dessa essência (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 106).  

Reproduzindo o pensamento de Abreu (2009, p. 93), sinteticamente “o lugar 

de essência valoriza indivíduos como representantes bem caracterizados de uma 

essência”. Abreu (2009) explica sua afirmação por meio da apresentação da 

justificativa dos concursos de miss. Para ser eleita, a candidata precisa apenas estar 

o mais próximo possível daquilo que um júri, em determinado tempo e local, 

considere a essência de uma mulher bonita. Para ele, os chamados vultos históricos 

também são valorizados pelos lugares de essência e referência que admiramos: Rui 

Barbosa, como representante da essência daquilo que seria um jurista; Duque de 

Caxias, como representante da essência daquilo que seria um militar, e assim por 

diante. Os galãs e as “estrelas” de cinema também são valorizados pelo lugar da 

essência. Eles são os representantes da essência daquilo que seria um homem 

capaz de conquistar todas as mulheres e daquilo que seria uma mulher capaz de 

conquistar todos os homens. 
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3 AS DIMENSÕES ARGUMENTATIVAS E DIALÓGICAS: UMA RECAPITULAÇÃO 

CONCEITUAL 

 

 

Em cada sociedade, a produção de discurso é 
imediatamente controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por um número de 
procedimentos, cujo papel é tutelar seus 
poderes e perigos, domesticar suas 
casualidades, escapar da sua ponderável, 
formidável materialidade (FOUCAULT, 1984, 
p.109). 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar um pouco da trajetória histórica 

da Retórica, seguido da Nova Retórica, também conhecida por Teoria da 

Argumentação no Discurso. Desse modo, foi realizado um breve panorama acerca 

do surgimento da Retórica aristotélica, dos estudos de Perelman e Tyteca sobre a 

Nova Retórica, da compreensão da Teoria da Argumentação no Discurso consoante 

os estudos de Souza; Pereira e Alves (2009). Apresentamos igualmente os 

elementos da argumentação: ethos, logos e pathos, as teses e os lugares da 

argumentação, as técnicas argumentativas. 

 

 

3.1 A nova retórica: breve panorama 

 

 

Consoante Reboul (2004), o surgimento da Retórica data de meados de 465 

a.C. na Sicília grega, atual Itália. Registra-se que essa época foi marcada por 

inúmeros conflitos, os quais foram motivados pelo não atendimento às necessidades 

dos cidadãos e estes, para se sobressaírem argumentavam. Em pouco tempo, a 

Retórica chega à Grécia antiga, devido às relações que mantinham com a Sicília 

grega. Sendo seu povo o primeiro a viver esse episódio democrático da 

humanidade. A Retórica nessa época era percebida como a arte do bem falar e 

passou a ser ensinada pelos mestres sábios, os sofistas.  

Para Aristóteles (2005, p. 29), “a retórica não é meramente uma arte de 

persuasão, mas antes uma faculdade de descobrir especulativamente o que, caso a 
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caso, pode servir para persuadir”. Por isso, o filósofo assume o desafio de estudar a 

argumentação nos demais tipos de discurso e não apenas no âmbito jurídico. Como 

bem cita Silva (2012, p. 26) “Aristóteles sistematiza uma teoria da argumentação, 

atribuindo à Retórica não mais o título de arte, técnica ou mesmo prática – que 

alguns levavam a vida inteira para dominar -, mas o lugar de ciência”. 

Ainda de acordo com Silva (2012, p. 26) no pensamento aristotélico 

 

[...] a Retórica não era simplesmente um sistema de persuasão ou 
uma arte de argumentar que podia ser ensinada nas escolas, mas a 
ciência que permite distinguir e escolher os meios adequados para 
persuadir o auditório. Para tanto, necessário se fazia, de acordo com 
o próprio Aristóteles, recorrer a três tipos de provas técnicas: o ethos 
(quando orador produz confiança, fé), o pathos (quando o orador leva 
o auditório à emoção, à paixão) e o logos (quando o orador mostra o 
que parece ser verdade; o raciocínio). Além dessas provas técnicas, 
o filósofo grego também apresenta provas não-técnicas, que se 
sustentam, de modo geral, em registros ou na transcrição de 
confissões. Entre essas últimas provas, ele destaca a lei, o 
testemunho, os contratos e a confissão. 

 

Todavia, Aristóteles sugeriu a formação de um sistema retórico composto 

por quatro partes: a invenção, a disposição, a elocução e ação. Assim, consoante 

Rebuol (2004, p. 43-4) 

 

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. 

 

A Retórica se mantém com prestígio durante o império romano, no entanto, 

com a queda deste, a Retórica passa a ser refutada diante da ascendência do 

pensamento cartesiano que predominava; entretanto, sobrevive enquanto prática.  

Chaim Perelman e Tyteca (2005) concentram seus estudos no resgate dos 

conceitos da Retórica, redimensionando-os e concomitantemente se preocupam em 

reconstruir a retórica dos gregos, a qual trouxe consideráveis contribuições para a 

Linguística. Essas contribuições deram a Retórica o patamar de arte de persuadir 
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por meio do uso do raciocínio lógico, ofertando possibilidades de escolha dos meios 

de persuasão em detrimento da arte do bem falar exercida pelos sofistas. 

A Nova Retórica tem suas bases teóricas firmadas no Tratado da 

Argumentação, de Chaim Perelman e Lucile Olbrechts-Tyteca, publicado em 1970. 

Nessa publicação é perceptível o resgate de conceitos da Retórica Aristotélica, 

dentre eles, os conceitos de orador, lugares argumentativos, auditório, os quais, de 

forma ressignificada, são aplicados nas mais diversas funcionalidades dos gêneros 

do discurso. 

Consoante o pensamento de Souza; Pereira e Alves (2009, p.1643) 

 

a teoria da argumentação no discurso (TAD) apresenta uma 
abordagem discursiva da argumentação e pressupõe a interação 
como princípio da linguagem que se concretiza entre os 
interlocutores no processo de discursivização. 

 

Os referidos autores estão ancorados nos pressupostos teóricos 

bakhtinianos, o qual discorre que a palavra continuamente se dirige a um 

interlocutor, portanto, em uma perspectiva social, o dialogismo é característico do 

discurso, o que vem a confrontar com o pensamento de Alves e Souza (2013, p. 

127). Para esses autores, “o dialogismo é constitutivo do discurso” sendo este fato 

“essencial no processo argumentativo, pois o dialogismo é compreendido tanto na 

relação com o já dito, como na relação com o auditório.” 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que mesmo aportado nos postulados 

de Bahktin (2003), no que concerne à teoria dos gêneros do discurso e na 

concepção de língua como interação social, e de Perelman e Tyteca (2005) e 

Reboul (2004), no tocante à argumentação, temos para Souza (2008a) que 

 

a argumentação 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, pra ser efetivada, necessita de 
uma interação entre o orador e um auditório, em situações reais de 
uso da linguagem. 

 

Sendo este processo melhor explicado, por meio da teoria, em seus 

objetivos: 

 

o objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a 
adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 
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assentamento: uma argumentação eficaz é a que consegue 
aumentar essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie 
nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstração) ou, pelo 
menos, crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará 
no momento oportuno (PERELMAN E TYTECA, 2005, p.50). 

 

Por fim, Souza, Pereira e Alves (2009, p.1644) afirmam que a argumentação 

é entendida como uma ação humana que visa a provocar a aceitação dos 

interlocutores das teses que são apresentadas, convencê-los da validade de 

determinada ideia defendida. Assim, sendo a argumentação um ato de convencer o 

outro de determinado argumento/opinião defendida, incitando-o à ação, concebemos 

o ato de argumentar como aquele que implica uma interação (BAKHTIN, 2003; 

PERELMAN e TYTECA, 2005), um contato entre orador/interlocutor, um possível 

auditório e ecos de discursos que circulam socialmente. 

É consubstanciado por essa interação que o interlocutor ao apresentar suas 

teses, proferindo suas palavras, necessita da aceitação do seu auditório, utilizando-

se de argumentos admissíveis. Por ser o discurso, dialógico, corroboramos com 

Alves e Souza (2003) que logo afirmam 

 

Uma vez que a palavra suscita uma atitude responsiva ativa do 
sujeito a quem ela se dirige. Ele se constrói num espaço de interação 
com o outro de acordo com os interesses do locutor e das imagens 
que o locutor faz do interlocutor ou supõe que ele faz dele (ALVES e 
SOUZA, 2013, p.127). 

 

Enquanto isso os estudos de Souza e Costa (2008) discorrem que o ato de 

argumentar deve ser visto como um processo no qual o orador preocupa-se em 

convencer seu auditório da validade de suas teses (logos), mediante imagem que 

esse orador tem de seus interlocutores/auditório (pathos) para o qual dirige seu 

discurso. No entanto, é necessário, ainda, construir a imagem de si (ethos), visando 

à credibilidade e confiabilidade de seu discurso, uma vez que “o ethos é o caráter 

que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam quais 

forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem confiança” (REBOUL, 2004, 

p. 48). 

Os estudos da Nova Retórica apresentam as técnicas argumentativas como 

estratégias, sendo estas: os argumentos quase lógicos, argumentos baseados na 

estrutura do real, argumentos que fundam a estrutura do real, por fim, os 

argumentos por dissociação das noções. Para Alves e Souza (2013, p. 131) as 
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técnicas argumentativas são “recursos aos quais o orador recorre para convencer 

seu auditório da validade de suas teses, da opinião defendida” respeitando o 

contexto social, ideológico e histórico no qual ocorre a ação argumentativa, sendo, 

portanto, a vontade própria do orador que marca a intencionalidade do seu discurso. 

Alves e Souza (2013, p. 131) afirmam que “as questões da dialética e do 

papel do diálogo no discurso argumentativo tem despertado o interesse dos 

estudiosos da linguagem desde a antiguidade”. E apresentam que a Nova Retórica 

versa acerca dessas questões de forma precisa. Conforme se pode verificar a 

seguir: 

 
O alcance filosófico da argumentação apresentada a um único 
ouvinte e sua superioridade sobre a dirigida a um vasto auditório foi 
admitida por todos os que, na Antiguidade, proclamavam a primazia 
da dialética sobre a retórica. Esta se limitava à técnica do longo 
discurso contínuo. Mas um discurso assim, com toda a ação oratória 
que comporta, seria ridículo e ineficaz perante um único ouvinte. É 
normal levar em conta suas reações, suas denegações e suas 
hesitações e, quando constatadas não há como esquivar-se: cumpre 
provar o ponto contestado, informar-se das razões da resistência do 
interlocutor, penetrar-se de suas objeções: o discurso degenera 
invariavelmente em diálogo (Grifo nosso) (PERELMAN E TYTECA, 
2005, p.39-40). 

 
Para Alves e Souza (2013), todo discurso conduz a um auditório, particular ou 

universal, e a argumentação neste caso deve ser encarada como o discurso 

enquanto diálogo. Os autores explicam ainda que um estudo acerca da análise das 

técnicas argumentativas existente em um discurso implica em perceber este 

discurso também como diálogo entre os interlocutores. Esses atores discorrem, por 

fim, que essa noção está aportada nas condições prévias e essenciais da 

argumentação na Nova Retórica. Na qual o orador se ajusta ao auditório, sem deixar 

de lado a concepção dialógica bakhtiniana, que compreende a construção da 

imagem do homem num processo interativo, onde nós nos vemos e nos 

reconhecemos por meio do outro, na imagem que o outro faz de nós, e, ainda, na 

imagem que também fazemos do outro. Destarte, a necessidade do contato e da 

adaptação ao outro se torna essencial para esse processo de discursivização. 
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3.2 Dialogismo e auditório: perspectivas interacionistas da argumentação 

 

 

Partimos do pressuposto de que toda comunicação é balizada por fatos 

históricos, sociais, culturais, políticos, ideológicos, cotidianos, dentre muitos outros. 

Por conseguinte, a presença do sociointeracionismo. Consideramos igualmente que 

as palavras são sempre imbricadas de finalidades e intencionalidades, sendo a 

intencionalidade, o cerne das palavras. O sentido, por sua vez, é construído no 

processo interativo entre orador e o receptor, o que condiz com o pensamento de 

Brait e Melo (2005, p. 64) “[...] o enunciado é tido como o produto de um processo, 

isto é, a enunciação é o processo que o produz [...]”. Bakhtin (2009, 127) considera 

que 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua. 

 

Os estudos de Bakhtin (2009) apontam para uma perspectiva dialógica, 

partindo da interação social, pois defende que os enunciados não são neutros. Isso 

significa dizer que estes trazem consigo uma carga valorativa e só fazem sentido 

num determinado contexto, quando o orador/locutor (emissor), ao pronunciar um 

determinado enunciado, neste revela o discurso do outrem, novo discurso. Seja para 

discordar, reiterar ou apenas corroborar, perante seu interlocutor (receptor). Esse 

movimento dinâmico caracteriza o princípio da dialogia, o caráter responsivo da 

linguagem, ou seja, institui, para ele, o dialogismo, pois haverá a necessidade de 

resposta desse interlocutor. Nas palavras de Bakhtin: 

 

o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (lingüístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. [...] toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a 
gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2003, p. 
271). 
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É a partir dessa manifestação, do surgimento da necessidade de respostas, 

que o interlocutor assumirá o papel de locutor e promoverá a interação dialógica, 

pois em sua essência este também é constituído por uma carga valorativa, mas se 

expressará a partir do dialeto social por ele vivenciado, bem como o emprego do seu 

estilo semântico. Bakhtin pondera que 

 

[...] as relações dialógicas são possíveis também entre os estilos de 
linguagem, os dialetos sociais, etc., desde que eles sejam entendidos 
como certas posições semânticas, como uma espécie de cosmovisão 
da linguagem, isto é, numa abordagem não mais lingüística 
(BAKHTIN, 2008, 211). 

 

Assim, como bem cita Guimarães (2005, p. 148), para Bakhtin o signo e a 

enunciação seriam de ordem social e histórica, e sua existência se daria por 

necessidade de interação. Para ele o signo não é só linguístico, mas também 

ideológico, pois seu valor, seu sentido vai ser estabelecido a partir da interação 

social. Por conseguinte, qualquer modificação ideológica promove uma alteração da 

língua. Logo, Bakhtin assinala que 

 

O que caracteriza precisamente uma dada enunciação – a escolha 
de certas palavras, certa teoria da frase, determinada entonação da 
enunciação – é a expressão da relação recíproca entre os falantes e 
todo o complexo ambiente social em que se desenvolve a conversa. 
[...] É uma espécie de ‘projeção’ através da qual investimos 
(projetamos) na ‘alma individual’ um complexo conjunto de inter-
relações sociais (BAKHTIN, 2007, p.79). 

 

Desse modo, à luz dos pressupostos de Bakhtin, a linguagem decorre das 

relações sociais, assim como dos conflitos de classe e das contradições do poder. 

Desse modo, todo produto da linguagem do homem parte da prática social, uma vez 

que para ele o uso da linguagem é pré-definido pela necessidade de cada atividade 

humana respeitando o convívio social existente. Bakhtin, em seus estudos define a 

enunciação como: 

 

o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, 
mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor 
(BAKHTIN, 2006, p.116). 
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 Segundo Alves e Souza (2013), por ser o discurso dialógico, a escolha de 

uma palavra promove uma atitude responsiva ativa do sujeito a quem ela se conduz. 

Sua construção ocorre num espaço de interação com o outro conforme os interesses 

do locutor e das imagens que o locutor faz do interlocutor ou julga que este faz dele. 

Este entendimento parte de Bakhtin (2009, p.117) o qual avalia que a palavra 

 

é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo 
fato de que se dirige para alguém. [...] Toda palavra serve de 
expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me 
em relação ao outro. 

 

A luz do pensamento de Brait e Melo (2005, p. 63), “[...] o enunciado, nessa 

perspectiva, é concebido como unidade de comunicação, como unidade de 

significação, necessariamente contextualizado. Uma mesma frase realiza-se em um 

número infinito de enunciados. Partindo da concepção de noção de gêneros do 

discurso enquanto diversos enunciados concretos, tem-se que o sujeito age 

socialmente, promove uma atitude responsiva no espaço de interação e ao mesmo 

tempo está preocupado com a imagem de si construído pelo outro. Estes, dentre 

outros fatos evidenciam que há uma complexidade presente, no entanto há dois 

fatores que carecem serem levados em consideração: os fatores históricos e o real 

interesse do orador, por isso a formação de infinitos enunciados. 

Assim sendo, para Faraco (2005, p. 38-9) “[...] as considerações bakhtinianas 

trazem ao conceito de autor-criador uma substância particular ao caracterizá-lo 

fundamentalmente como uma posição axiológica.” Para ele, o orador assume uma 

posição refratada e refratante. Refratada porque se trata de uma posição axiológica 

conforme recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é a 

partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos da vida. E explica 

que todo ato cultural se move numa atmosfera axiológica intensa de inter-

determinações responsivas, isto é, em todo ato cultural assume-se uma posição 

valorativa frente a outras posições valorativas. Tem-se neste caso um processo 

argumentativo, dialógico, construções do discurso, onde estão presentes o orador e 

o auditório particular ou universal. Alves e Souza (2013, p. 128) consoante, a 

perspectiva bakhtiniana afirma que “o discurso sempre implica o outro, pressupomos 

que, ao utilizar a linguagem, já temos em mente o auditório ao qual direcionamos o 

nosso discurso”. Para esses autores, qualquer discurso, ao ser enunciado 
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(falado/escrito), traz em si influências recebidas de seus possíveis 

leitores/interlocutores, uma vez que, nessa perspectiva, o nosso discurso é sempre 

uma resposta ao discurso de outrem. 

Por conseguinte, Siqueira (2012, p. 32) explicita que para Bakhtin o termo 

dialogismo deve ser entendido como o princípio constitutivo da linguagem, sendo o 

modo real como a linguagem funciona e uma forma particular de composição dos 

discursos, que são sempre produzidos como réplicas a outros discursos, podendo 

estes ser anteriores ou posteriores ao que está em produção na situação concreta 

de comunicação. Assim, Bakhtin conclui que 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse diálogo o homem 
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, com os lábios, com 
as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se 
totalmente na palavra e essa palavra entra no tecido dialógico da 
vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2006, p. 348). 

 

Presume-se que Bakhtin evidencia que nos processos de comunicação 

haverá sempre um possível interlocutor, logo o locutor, ao emanar seu enunciado, 

estará fazendo para um auditório social definido. O filósofo russo considera que o 

sujeito está constantemente interagindo com o outro, desse modo vai constituindo-

se discursivamente, assimilando as vozes sociais que compõem a realidade em que 

está inserido, bem como suas inter-relações dialógicas. Portanto, o sujeito é 

constitutivamente dialógico, apreendendo várias vozes sociais, nas mais diversas 

relações entre si. E por estarem sempre nesta interação com o outro, o que lhe é 

exterior é sempre um processo, nunca está concluído, uma vez que sua 

constituição, intrínseca, é formatada das mais diversas vozes. 

Bakhtin (2003) sintetiza suas concepções acerca do princípio do dialogismo 

explicitando que  

 

Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites 
para o contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e 
num futuro ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que 
nasceram do diálogo com os séculos passados, nunca estão 
estabilizados (encerrados, acabados de uma vez por todas). Sempre 
se modificarão (renovando-se) no desenrolar do diálogo 
subseqüente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se 
desenrola, existe uma multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos 
esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do 
diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão rememorados e 
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renascerão numa forma renovada (num contexto novo). Não há nada 
morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu 
renascimento. O problema da grande temporalidade (BAKHTIN, 
2003, 413-4). 

 

Estas concepções de Bakhtin nos fazem compeender que os enunciados 

não são neutros e que em sua essência há a presença de uma carga valorativa, 

sendo o sentido conhecido num determinado contexto, logo, ao expedir um 

determinado enunciado, neste está presente o discurso do outro, “noutro discurso”, 

ou seja, este novo discurso renasce renovado, reservando-se, portanto, da 

temporalidade. 

Brait e Melo (2010, p. 65) tecem que as noções enunciado/enunciação têm 

papel central na concepção de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano 

justamente porque a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural 

e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e 

os sujeitos e discursos nela envolvidos. Para essas autoras, Bakhtin e seu Círculo, à 

medida que elaboram uma teoria enunciativo-discursiva da linguagem, propõe, em 

diferentes momentos, reflexões acerca de enunciado/enunciação, de sua estreita 

vinculação como o signo ideológico, palavra, comunicação, interação, gêneros 

discursivos, texto, tema e significação, discurso, discurso verbal, polifonia, 

dialogismo, ato/atividade/evento e demais elementos constitutivos do processo 

enunciativo-discursivo. 

Consoante Souza (2003), ao enunciar, o locutor estabelece um diálogo com 

os discursos alheios, com vários enunciados que circulam na sociedade e, também, 

com um auditório definido, ou seja, com o outro, com um interlocutor para quem o 

seu discurso é dirigido numa situação concreta imediata. 

Isso porque o locutor é carregado de experiências individuais que interferem 

na construção do processo interpessoal e dialógico, uma vez que o seu enunciado 

está de certo modo relacionado com algo exposto anteriormente. Desse modo, o 

locutor precisa defender suas teses, é mister argumentar e, para que isso ocorra, é 

preciso conhecer o seu auditório. 

É pertinente ressaltar que, para Abreu (2009, p. 39), “o auditório é o conjunto 

de pessoas que queremos convencer e persuadir. Seu tamanho varia muito. [...] é 

preciso não confundir interlocultor com auditório.” E exemplifica: 
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Um repórter que entrevista você não é o seu auditório, é apenas o 
seu interlocutor. O auditório são os leitores do jornal ou os 
telespectadores em suas casas. O Ex-presidente Figueiredo 
costumava fazer esse tipo de confusão. Certa vez, uma garotinha, 
que alguém tinha colocado em colo lhe fez uma pergunta: - o que o 
senhor faria, se seu pai ganhasse salário-mínimo?- Dava um iro na 
cuca!, respondeu o presidente, sem perceber que a garota era 
apenas uma interlocutora instruída astuciosamente por algum adulto. 
O verdadeiro auditório era o povo brasileiro que assistia à televisão, 
o que ficou comprovado pelas pesadas críticas dos jornais no dia 
seguinte (ABREU, 2009, p.39). 

 

Uma argumentação dirigida a um auditório universal deve convencer o leitor 

do caráter coercivo das razões fornecidas, de sua evidência, de sua validade 

intemporal e absoluta, independente das contingências locais ou históricas. 

(PERELMAM E TYTECA, 2005, p.35) 

Considerando que toda pessoa ao argumentar, ao escrever ou ao falar o seu 

texto e ao defender uma tese, já tem em mente o auditório ao qual está direcionado 

o seu discurso, supomos, então, que qualquer discurso ao ser falado/escrito já traz 

em si influências recebidas de seus possíveis leitores/interlocutores (SOUZA, 2008). 

Logo, é preciso estar ciente de que 

 

O ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de 
determinadas conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental, 
pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção 
mais ampla do termo (KOCH, 1987, p. 19). 

 

É, portanto, a natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem ser 

submetidos com sucesso que determina em ampla medida tanto o aspecto que 

assumirão as argumentações quanto o caráter, o alcance que lhes serão atribuídos. 

(PERELMAN E TYTECA, 2005, p.33). 

 

Os autores acima citados retomam a noção de auditório (pathos) dos 
estudos aristotélicos, desdobrando-a em dois tipos de auditórios: o 
primeiro, constituído pela humanidade inteira ou pelo menos por 
membros mais competentes e razoáveis (homens adultos e normais) 
de uma sociedade, é chamado de auditório universal; o segundo, 
denominado de auditório particular, é composto por uma equipe mais 
definida de ouvintes com interesses compartilhados (ou não) ou 
mesmo por um único interlocutor para quem se dirige o discurso do 
orador (SILVA, 2012, p.30). 
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Desse modo observamos que Abreu (2009) apresenta uma diferença basilar 

a qual consiste no controle das variáveis. Uma vez que não se tem o controle acerca 

das variáveis, quando um locutor enuncia a um auditório universal, por outro lado, já 

se tem um controle dessas variáveis quando se trata de um enunciado dirigido a um 

auditório particular. Para Perelman e Tyteca (2005), essas variáveis são constituídas 

por gênero, quantidade, nível de instrução, diversidade cultural, dentre outras. 

Enquanto isso Souza (2003) dar a entender que a concepção de auditório de 

Perelman e Tyteca (2005) e Bakhtin (2006) são aproximadas. Estes pensadores 

adotaram o modelo de auditório aristotélico como fundamento. Para o pensador 

russo o auditório está dividido em duas partes: o auditório social e o auditório médio; 

Perelman e Tyteca também subdividiram o auditório, no entanto, a divisão de 

auditório particular e auditório universal, respectivamente. Souza (2003) afirma ainda 

que para Bakhtin (2009) o auditório social possui um interlocutor bem estabelecido e 

construído enquanto o auditório médio refere-se a um interlocutor menos definido, 

no qual “o interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma classe e de 

uma época bem definidas” (BAKHTIN, 2009, p. 117). 

Contudo, esses pensadores divergem no tocante ao cerne de suas 

investigações. Enquanto, o pensador russo delimita seus estudos no âmbito dos 

aspectos sócio-históricos e ideológico da linguagem, Perelman e Tyteca ressaltam o 

modo argumentativo das práticas discursivas. No entanto, ambos partem de uma 

concepção interacionista e ideológica da linguagem. Desse modo, ambas as 

contribuições são percebidas como complementares ao nosso estudo. 

 

 

3.3 Os elementos da argumentação: ethos, logos e pathos 

 

 

Por que argumentar? “Argumentar é a arte de convencer e persuadir; para 

ele convencer é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro demonstrando, 

provando e persuadir é saber gerenciar a relação, é falar a emoção do outro” 

(ABREU, 2009, p. 25). Para convencer e persuadir o outro é preciso conhecer o 

gênero do discurso e dominar o uso dos elementos da argumentação.  

Segundo Rebuol (2004 p. 44-5), para Aristóteles é importante conhecer a 

que gênero convém o assunto, por este ser importante na interpretação do discurso. 
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Os gêneros são classificados segundo suas características específicas e estão 

assim apresentados: judiciário, deliberativo (ou político) e epidíctico. Ocorre também 

uma classificação quanto aos atos: o judiciário acusa ou defende; o deliberativo 

aconselha e desaconselha acerca de todas as questões ligadas à cidade; e o 

epidíctico é o que censura e, na maioria das vezes, louva. Quanto ao auditório, a 

classificação ocorre da seguinte forma: o judiciário tem como auditório o tribunal; o 

deliberativo a Assembleia; e o epidíctico, todos que assistem a discurso de aparato, 

os espectadores. Quanto ao tempo, Aristóteles organizou a seguinte classificação: 

judiciário alude ao passado, por tratar de fatos que cumpre esclarecer, qualificar e 

julgar; o deliberativo se reporta ao futuro, pois guia decisões e projetos; e, por fim, o 

epidíctico está para o presente, uma vez que o orador sugere a admiração dos 

espectadores mesmo recorrendo a argumentos do passado ou do futuro. 

Reboul (2004) afirma que, após determinar o gênero do discurso, o orador 

deve primeiramente encontrar os argumentos. A obra: A Retórica, de Aristóteles, de 

forma geral promoveu uma distinção entre as formas de argumentação. Sendo 

estas: a argumentação baseada no caráter (ethos) do orador, que deve inspirar 

confiança; a argumentação suportada pelo estado emocional (pathos) do auditório, 

provocando paixões, emoções e sentimentos; e por fim a argumentação sustentada 

no argumento (logos) propriamente dito do discurso. Logo, o ethos e o pathos 

possuem uma ordem afetiva enquanto que o logos é racional. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p.7) “todo discurso é dirigido se dirige a um 

auditório” e “por razões de comodidade técnica e para jamais perder de vista esse 

papel essencial do auditório, quando utilizarmos os termos discurso, orador e 

auditório, entendemos com isso argumentação”, sendo, portanto, esses termos os 

elementos da argumentação. Esta definição refere-se a uma importante delimitação, 

pois em sentido lato a argumentação é percebida como o “estudo das técnicas 

discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que 

lhes apresentam ao assentimento.” (PERELMAN e TYTECA, 2005, p.4). 

Aduzimos, portanto, que auditório e orador são elementos de ligação 

constante e intensa. Percebemos ainda que o auditório influencia diretamente o 

orador na construção de suas teses. Mas este é o seu principal papel: “é, de fato, ao 

auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e 

o comportamento dos oradores”(PERELMAN e TYTECA, 2005, 27). 

O auditório é compreendido como o conjunto de pessoas que queremos 
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convencer e persuadir. Seu tamanho varia muito (ABREU, 2009, 39), ou seja, 

auditório é o conjunto de pessoas que o orador quer influenciar com sua 

argumentação, independente de sua extensão. Perelman e Tyteca (2005, 33-4) 

expõem três espécies de auditórios, sendo o primeiro – o auditório universal -, 

constituído pela humanidade, inteira, ou pelo menos, por todos os homens adultos e 

normais; o segundo formado no diálogo, unicamente pelo interlocutor a quem se 

dirige; e o terceiro auditório constituído pelo próprio sujeito, quando ele delibera ou 

figura as razões de seus atos. 

Portanto, o orador, ao identificar a qual auditório irá proferir sua tese, deverá 

se preocupar em convencê-lo, assim como disse Perelman e Tyteca(2005), provocar 

ou aumentar a adesão dos espíritos às teses. Corroborando com o pensamento de 

Souza e Costa (2008), que afirma que o ato de argumentar deve ser visto como um 

processo no qual o orador se preocupa em convencer seu auditório da validade de 

suas teses (logos), mediante imagem que esse orador tem de seus 

interlocutores/auditório (pathos) para o qual dirige seu discurso. No entanto, é 

necessário, ainda, construir a imagem de si (ethos), visando à credibilidade e 

confiabilidade de seu discurso, uma vez que “o etos é o caráter que o orador deve 

assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam quais forem seus 

argumentos lógicos, eles nada obtêm sem confiança.” (REBOUL, 2004, p. 48). 

Os elementos ethos e pathos (para persuadir) e logos (para convencer), 

assim como o conceito de auditório foram retomados da Retórica aristotélica por 

Perelman e Tyteca em sua obra a Nova Retórica (2005, p.7). 

 

 

3.4 As teses e os lugares da argumentação 

 

 

Os estudos acerca da análise de textos argumentativos apontam para que, 

em qualquer situação comunicativa (oral ou escrita), o orador ou escritor está 

sempre disposto a convencer por meio da palavra. Consoante Ide (2000, p. 51), 

 

A tese define-se, pois, como uma proposição (uma frase) que 
formula precisamente o que diz o texto (e, de maneira mais geral, o 
que diz a inteligência em face da realidade), tendo em vista enunciar 
o verdadeiro ou o falso. 
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Portanto, é preciso conhecer os lugares e as técnicas da argumentação para 

assim identificar onde as teses são apoiadas, qual a sua ideia principal, qual o 

cerne? Estes, orador ou escritor, irão atuar de forma até inconsciente, mas sempre 

terão o objetivo de conseguir a adesão às suas teses. “Qualquer argumentação, 

para ser eficaz, deve apoiar-se em teses admitidas pelo auditório” (1999, p. 325). E 

exemplifica: 

 

Nas interações discursivas que constituem as relações sociais dos 
seres humanos, os sujeitos falantes, os oradores, ao construírem os 
seus textos, o que implica em defender teses, dialogam com os seus 
interlocutores também nas relações estabelecidas entre as teses 
argumentadas, uma vez que, nessa interação dialógica, o orador 
almeja convencer o seu auditório da veracidade ou plausibilidade de 
seus argumentos, de sua tese (logos), ou muitas vezes, interpelá-lo 
(pathos) a agir de uma forma desejada pelo orador (ethos) (SOUZA, 
2003, p.64). 

 

Souza (2003) afirma que identificar a tese de um texto, confrontando-a com 

as técnicas argumentativas utilizadas pelos oradores, permitirá ao orador ou escritor 

localizar não só a idéia central, mas, sobretudo, outros efeitos de sentido, às vezes 

contraditórios, dos textos inscritos em seu processo argumentativo. 

Em quanto Ide (2000, p.73) assegura que há alguns critérios fundamentais 

que devem ser aplicados na identificação de uma tese, sendo estes: 

 

Em geral, uma única palavra exprime a idéia. Procure a idéia que: 
- é a mais verossímil; 
- é a mais unificadora dos diversos aspectos do texto; 
- é teoricamente única, se o texto for bem construído; 
- responde à questão: “o que se diz disso?” 

 

Esses critérios são importantes, pois nos direcionam ao pensamento de que 

é possível encontrar a tese por meio da ideia mais verossímil, unívoca e central. 

Assevera Souza (2008, p. 67) que “a tese se apresenta no texto como a 

proposição mais unificadora, a que enuncia as nuances sócio-ideológicas do orador 

e os efeitos argumentativos do próprio texto”, complementando seu pensamento, 

Souza (2003) salienta ainda que, ao identificar uma tese e a confrontar com as 

técnicas argumentativas utilizadas pelo orador, se encontrará além da ideia central, 

outros efeitos de sentido, algumas vezes contraditórios, dos discursos, presentes em 

seu processo argumentativo. 
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Por fim, o autor afirma que, entre as técnicas argumentativas que podem ser 

utilizadas na construção argumentativa de um texto na defesa da tese, uma delas 

funcionará como axial, central, mas nunca exclusivamente. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 94-6) recuperam de Aristóteles os lugares da 

argumentação. Quando se trata de fundamentar valores ou hierarquias, ou de 

reforçar a intensidade da adesão que eles suscitam, pode-se relacioná-los com 

outros valores ou com outras hierarquias, para consolidá-los, mas pode-se também 

recorrer a premissas de ordem muito geral, para reforçar a adesão a determinados 

valores, que qualificaram com o nome de lugares. Portanto, esses autores só 

chamaram de lugares as premissas de ordem geral que permitem fundar valores e 

hierarquias e classificaram-nas de acordo com sua importância nas práticas 

argumentativas. Podemos, assim, perceber que esses lugares são onde os oradores 

buscam seus argumentos para fazer parte de suas teses e assim defendê-las. 

Enfatiza Souza (2008) que a classificação apresentada pelos fundadores da 

Nova Retórica tem a finalidade de colaborar com o entendimento e domínio geral da 

argumentação e de se prestar a todos os auditórios: lugares da quantidade, da 

qualidade, da ordem, do existente, da essência e da pessoa. 

 

 

3.4.1 Lugar de Quantidade 

 

 

Em Perelman e Tyteca (2005, p. 97) “são lugares de quantidade os lugares-

comuns que afirmam que alguma coisa é melhor do que outra por razões 

quantitativas.” De acordo com as premissas de Aristóteles, Abreu (2009, p. 85), 

discorre que segundo o lugar de quantidade, um bem que serve a um número muito 

grande de pessoas tem mais valor do que um bem que serve apenas a um pequeno 

grupo, um bem mais durável é superior a um bem menos durável e assim por diante.  

Perelman e Tyteca (2005, p. 98-9) asseguram que o lugar da quantidade, a 

superioridade do que é admitido pelo maior número, é que fundamenta certas 

concepções da democracia e, também, as concepções da razão assimilam esta ao 

“senso comum”. Para esses autores, era possível considerar como lugares da 

quantidade a preferência concedida ao provável sobre o improvável, ao fácil sobre o 
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difícil, ao que há menos risco de nos escapar. A maior parte dos lugares que tendem 

a mostrar a eficácia de um meio será lugar da quantidade. 

Por fim, Abreu (2009) afirma que é no lugar de quantidade que encontramos 

alguns dos fundamentos da democracia: ganha uma eleição aquele que tiver maior 

quantidade de votos; uma lei, para ser aprovada no Congresso, tem de receber 

maioria de votos. Conclui que um dos traços mais característicos do lugar de 

quantidade é a utilização de números e estatísticas.  

Demais, exemplifica que, para colocar em destaque o despreparo dos 

brasileiros para conduzir automóveis, tornou-se comum, por exemplo, dizer que no 

Brasil ocorrem, a cada ano, cinqüenta mil mortes por acidentes de trânsito, ou seja, 

136 mortes por dia, ou ainda, seis mortes por hora. Neste trecho descrito, de autoria 

do jornalista Gilberto Dimenstein, podemos ver o uso do lugar de quantidade. 

 

 

3.4.2 Lugar de Qualidade 

 

 

O lugar de qualidade se contrapõe ao lugar de quantidade, pois contesta a 

virtude do número. Valoriza o único, o raro, segundo Abreu (2009, p. 88). O autor 

cita um exemplo clássico do lugar de qualidade é o de um animal de estimação. Um 

cão é, de um ponto de vista geral, apenas mais um exemplar da sua espécie, mas, 

para a criança a quem pertence, é um exemplar único. Sob a óptica desse lugar, 

tudo aquilo que é ameaçado ganha valor iminente. 

Perelman e Tyteca (2005) explicitam que esses exemplos tendem a mostrar 

que a unicidade de um ente ou de um objeto qualquer decorre da maneira pela qual 

concebemos nossas relações com ele: para um, tal animal não passa de uma 

amostra de uma espécie; para outro, trata-se de um ser único com o qual mantém 

relações singulares. Para esses autores, a ideia é a de que o valor do mundo pode 

exprimir-se por sua oposição ao comum, ao corriqueiro, ao vulgar. O único é original, 

distingue-se. Para Aristóteles (2005), o “mais difícil, é preferível ao que é menos, 

pois apreciamos mais a posse das coisas que não são fáceis de adquirir”. Esses 

autores ressaltam que Aristóteles não se contenta em enunciar o lugar. Esboça uma 

explicação. Relaciona-o com a pessoa, com o esforço. O raro concerne, sobretudo, 
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ao objeto, o difícil ao sujeito, enquanto agente. Apresentar uma coisa como difícil ou 

rara é um meio de valorizá-la. 

 

 

3.4.3 Lugar de Ordem 

 

 

O lugar de ordem afirma a superioridade do anterior sobre o posterior, das 

causas sobre os efeitos, dos princípios sobre as finalidades etc, assim explicou 

ABREU (2009, p. 90). O autor esclarece, por meio do exemplo, ao fazer referência a 

uma conhecida marca de cerveja no Brasil que utilizava em suas peças publicitárias 

o slogan: a primeira cerveja brasileira em lata. Com tantas marcas de cerveja no 

mercado, de igual qualidade, o lugar de ordem aparece como um elemento 

hierarquizador. É como se o consumidor entendesse a melhor cerveja brasileira em 

lata. Havia outra cerveja que se intitulava a número 1. Nessa mesma linha, foi feita 

também certa vez a propaganda de uma peça íntima feminina: o primeiro sutiã a 

gente nunca esquece! 

Perelman e Tyteca (2005) esclarecem que muitas grandes discussões 

filosóficas giram em torno da questão de saber o que é anterior e o que é posterior, 

para, então, retirar conclusões quanto à predominância de um aspecto do real sobre 

o outro. 

Abreu (2009) exemplifica ainda que as grandes invenções da humanidade 

também são valorizadas pelo lugar de ordem. Quem será mesmo que inventou o 

avião? Santos Dumont ou os irmãos Wrigth? E a fotografia? Daguerre ou Hércules 

Florence? O lugar de ordem é o fundamento das competições. Para ele, o podium, 

tanto das corridas de fórmula 1, quanto dos jogos olímpicos, apresenta o primeiro 

lugar em nível superior ao segundo e ao terceiro, e o segundo lugar à direita do 

primeiro, considerada uma posição hierarquicamente superior à esquerda, onde se 

situa o terceiro lugar. 
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3.4.4 Lugar da Essência 

 

 

Entendemos por lugar da essência não a atitude metafísica que afirmaria a 

superioridade da essência sobre cada uma de suas encarnações, mas o fato de 

conceder um valor superior aos indivíduos enquanto representantes bem 

caracterizados dessa essência (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 106).  

Reproduzindo o pensamento de Abreu (2009, p. 93), sinteticamente “o lugar 

de essência valoriza indivíduos como representantes bem caracterizados de uma 

essência”. Abreu (2009) explica sua afirmação por meio da apresentação da 

justificativa dos concursos de miss. Para ser eleita, a candidata precisa apenas estar 

o mais próximo possível daquilo que um júri, em determinado tempo e local, 

considere a essência de uma mulher bonita. Para ele, os chamados vultos históricos 

também são valorizados pelos lugares de essência e referência que admiramos: Rui 

Barbosa, como representante da essência daquilo que seria um jurista; Duque de 

Caxias, como representante da essência daquilo que seria um militar, e assim por 

diante. Os galãs e as “estrelas” de cinema também são valorizados pelo lugar da 

essência. Eles são os representantes da essência daquilo que seria um homem 

capaz de conquistar todas as mulheres e daquilo que seria uma mulher capaz de 

conquistar todos os homens. 

 

 

3.4.5 Lugar de Pessoa 

 

 

O lugar de pessoa afirma a superioridade daquilo que está ligado às 

pessoas. Primeiro as pessoas, depois as coisas! é o slogan que materializa esse 

lugar segundo Abreu (2009, p. 94). 

Abreu (2009) exemplifica um discurso em que ocorre a superioridade das 

pessoas em detrimento às coisas, quando um candidato a governador diz, por 

exemplo, que, se for eleito, construirá trinta escolas, seu opositor dirá, utilizando o 

lugar de pessoa, que não construirá escolas. Procurará, isto sim, dar condições mais 

humanas ao trabalho do professor, melhores salários, programas de reciclagem etc. 

Dará preferência ao homem, não aos tijolos. 
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Assim, como corrobora o pensamento de Silva (2012, p. 34), “as pessoas 

são melhores que as coisas porque seus atos se sustentam em valores vinculados à 

dignidade, à autonomia, à coragem, ao senso de justiça.” Para o autor acima citado, 

é nesse lugar que se fundamentam, por exemplo, as leis que asseguram os direitos 

humanos ou os estatutos de direito de grupos sociais específicos. 

 

 

3.4.6 Lugar do Existente 

 

 

Em Perelman e Tyteca, os lugares do existente afirmam superioridade do 

que existe, do que é atual, do que é real, sobre o possível, o eventual, ou o 

impossível. “[...] a utilização dos lugares do existente pressupõe um acordo sobre a 

forma do real ao qual são aplicados (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 106).” 

Esses autores asseguram que mesmo admitindo que o acordo sobre esses 

lugares está garantido, os participantes esforçam-se em tirar deles um partido 

inesperado, através de uma mudança de nível na sua aplicação ou através de uma 

nova concepção do existente. 

Abreu (2009, p. 95-6) sintetiza afirmando que o lugar do existente dá 

preferência àquilo que já existe, em detrimento daquilo que não existe. E 

exemplifica:  

 

Quando o namorado de uma garota diz que no ano seguinte 
arrumará um novo emprego e que, então, terá condições de financiar 
um excelente apartamento para poderem se casar, a garota diz, 
utilizando o lugar do existente: - Não me interessa o que você terá 
condições de fazer se conseguir um novo emprego! - Quero saber 
que tipo de apartamento você é capaz de alugar agora, com o que 
você tem, para podermos nos casar em seis meses (Grifo do autor). 

 

Em síntese, Abreu (2009) conclui que o emprego que já existe é 

hierarquizado acima do emprego que ainda não existe. 
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3.5 As técnicas argumentativas 

 

 

As técnicas argumentativas podem ser compreendidas como recursos 

discursivos empregados por um orador na produção de um discurso, tendo como 

finalidade a defesa de uma determinada tese (SILVA, 2012, p.36). 

Segundo Abreu (2009), as técnicas argumentativas são os fundamentos que 

estabelecem a ligação entre as teses de adesão inicial e a tese principal. Perelman e 

Tyteca (2005) aludem que as técnicas podem colaborar gerando ou aumentando a 

adesão das pessoas às teses que lhes são apresentadas à sua aceitação e às 

classificam em quatro grupos, sendo as três primeiras por meio de associações de 

noções e a última, por dissociações, melhor apresentado no quadro abaixo: 

 

Tipo  Definições dos 
argumentos 

Modalidades: 

a
s
s
o
c
ia

ç
õ
e

s
 d

e
 n

o
ç
õ

e
s
 

(i) os argumentos 

quase lógicos 

a) de contradição e incompatibilidade; 

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. 

(ii) argumentos 
baseados na 
estrutura do real: 

a) as ligações de sucessão; 

b) as ligações de coexistência. 

(iii) argumentos que 
fundam a estrutura 
do real: 

a) fundamento pelo caso particular (exemplo, ilustração e 

do modelo/antimodelo); 

b) o raciocínio pela analogia. 

d
is

s
o

c
ia

ç
õ
e

s
  (iv) os argumentos 

por dissociação das 
noções: 

a) aparência/validade, meio/fim, individual/universal etc. 

Quadro 01 (Q01) - Classificação dos grupos das definições dos argumentos 

 

O referido quadro apresenta de forma sucinta os tipos, as definições dos 

argumentos e suas modalidades de forma sistematizada. Sua aplicação se dá pelo 

fato de que as técnicas argumentativas fundamentam a ligação entre as teses de 

adesão inicial e a tese principal. Desse modo, auxiliará na identificação da tese que 

reforça a argumentação principal. 
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Para Silva (2012, p. 36) geralmente, em cada discurso, uma técnica 

funcionará como axial, constituindo a própria tese a ser defendida, mas jamais essa 

técnica será exclusiva, pois outras reforçarão a argumentação principal. Na verdade, 

quando o orador define a estrutura argumentativa de seu discurso e adota, mesmo 

que inconscientemente, uma técnica argumentativa como central, as outras não 

serão descartadas, mas funcionarão como técnicas argumentativas de ancoragem, 

como elementos de ligação entre as teses de adesão inicial e a tese principal 

(COVRE, 1997). Portanto, podemos observar logo a seguir, mesmo que 

rapidamente, algumas características das definições dos argumentos. 

 

 

3.5.1 Os argumentos quase lógicos 

 

 

Perelman e Tyteca (2005, p. 219) dizem que em todo argumento quase-

lógico convém pôr em evidência, primeiro, o esquema formal que serve de molde à 

construção do argumento; depois, as operações de redução que permitem inserir os 

dados nesse esquema e visam a torná-los comparáveis, semelhantes, homogêneos. 

O que é caracterizado por seu caráter não-formal e pelo esforço mental de que 

necessita sua redução ao formal, se apresentando de uma forma mais ou menos 

explícita. Por fim, conclui: “o orador designará os raciocínios formais aos quais se 

refere prevalecendo-se do prestígio do pensamento lógico, ora estes constituirão 

apenas uma trama subjacente” (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 220). Suas 

modalidades de apresentação consistem em: 

 

 

a) Argumento de contradição e incompatibilidade 

 

 

Utilizando essa técnica, a pessoa que argumenta procura demonstrar que a 

tese de adesão inicial, com a qual o auditório previamente concordou, é compatível 

ou incompatível com a tese principal (ABREU, 2009, p. 47) 

Silva (2012, p.38) cita que a contradição faz com que o sistema se torne 

incoerente e, desse modo, inutilizável, porque a incoerência faz com que uma tese 
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seja refutada. Assim como ocorre com a contradição formal, o argumento de 

contradição apresenta duas teses: uma de negação e outra de afirmação para 

serem aplicadas simultaneamente a uma mesma realidade, de modo que há 

incompatibilidade em harmonizar tais ideias. 

Abreu (2009) cita o exemplo que antes de tentar convencer o Secretário de 

Transportes de nossa cidade a retirar as lombadas das ruas (tese principal), fazê-lo 

concordar com a tese de adesão inicial de que, em caso de incêndio ou transporte 

de doentes, as lombadas prejudicam sensivelmente a locomoção de carros de 

bombeiro e de ambulâncias, que são obrigados a parar a cada obstáculo, atrasando 

um socorro que deveria ser imediato. As lombadas são, pois, incompatíveis com o 

bom funcionamento dos serviços públicos de emergência. 

Portanto, caberá ao orador mitigar a incompatibilidade, tendo por opções 

selecionar uma em detrimento da outra ou não selecionar nenhuma, mesmo 

sabendo que poderá incorrer em novas incompatibilidades, que provocarão novas 

seleções. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 231) explicitam ainda que algumas situações 

particularmente interessantes em que a incompatibilidade não opõe reciprocamente, 

mas regras diferentes. A esta ocorrência nominaram de autofagia. Para Souza 

(2003), a autofagia corresponde a uma batalha que o orador trava com o outro (outro 

discurso ou outro orador), refutando-lhe a argumentação, provando a ineficiência e 

fragilidade dela, em prol da tese. 

A retorsão trata-se do uso mais célebre da autofagia. Segundo, Perelman e 

Tyteca (2005, p. 231), é um argumento que tende a mostrar que o ato empregado 

para atacar uma regra é incompatível com o princípio que sustenta esse ataque. 

Silva (2012, p. 39) afirma que a retorsão é utilizada pelo orador de um discurso para 

retomar o argumento do adversário, mostrando que, na verdade, esse é aplicável 

contra ele mesmo. E explica que, dito de outro modo, a retorsão corresponde a uma 

resposta que se dá aos argumentos com os quais o interlocutor quis rebater uma 

tese apresentada pelo orador, servindo-se, para tal, desses mesmos argumentos. E 

conclui que há uma contradição, uma incompatibilidade que expõe o orador ao 

ridículo. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 233-4), o ridículo é aquilo que merece ser 

sancionado pelo riso e se apresenta como uma arma poderosa de que o orador 

dispõe contra os que podem, provavelmente, abalar-lhe a argumentação, 
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recusando-se, sem razão, a aderir a uma ou outra premissa de seu discurso. 

Consequentemente, o argumento pelo ridículo expõe a tese do outro à condição de 

incompatível, contraditória, infundada e irrelevante (SILVA, 2012, p. 39). 

 

 

b) Argumento por identidade e definição 

 

 

Trata-se de uma das técnicas essenciais da argumentação quase-lógica, 

que versa acerca da definição de um termo proporcionando-lhe uma identificação. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 238), é a identificação de diversos elementos que 

são o objeto do discurso. Para tanto, o procedimento mais característico de 

identificação completa consiste no uso das definições. Para que não ocorra 

dificuldade de interpretações, é necessário insistir na distinção entre eles. 

Sobretudo, nas definições que levam à identificação do que é definido e como são 

definidos, conforme a seguir: 

 

1) as definições normativas: “indicam a forma em que se quer que uma palavra seja 

utilizada”. Tal norma pode resultar de um compromisso individual, de uma ordem 

destinada a outros, de uma regra que se crê que deveria ser seguida por todos. 

2) as definições descritivas: “indicam qual o sentido conferido a uma palavra em 

certo meio, num certo momento.” 

3) as definições de condensação: “indicam elementos essenciais das definições 

descritivas”. 

4) as definições complexas: “combinam, de forma variável, elementos das três 

espécies precedentes” (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 239). 

 

Para esses autores, o caráter argumentativo das definições fica patente 

quando estamos em presença de definições variadas de um mesmo termo de uma 

linguagem natural. Portanto, o enunciado dessas condições, juntado ao que se sabe, 

por outras vias, do termo em questão, constitui ainda assim a escolha de uma 

definição. Tendo em vista que o caráter argumentativo das definições se apresenta 

sempre sob dois aspectos intimamente ligados.  
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c) Argumento, analiticidade e tautologia 

 

 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 243-4), estando admitida uma definição, 

pode considerar analítica a igualdade estabelecida entre as expressões declaradas 

sinônimas. No entanto, esta analiticidade terá, no conhecimento, o mesmo estatuto 

que a definição da qual depende. Esses autores afirmam ainda que toda análise, na 

medida em que não se apresenta como puramente convencional, pode ser 

considerada uma argumentação quase-lógica, utilizando quer definições, quer um 

procedimento por enumeração, que limita a extensão de um conceito aos elementos 

relacionados. 

A tautologia é outro argumento que se encontra relacionado com as 

definições. Sua principal crítica consiste no fato de não ensinar nada de novo, 

apresentando uma afirmação como resultado de uma definição, ou seja, resulta do 

próprio sentido do termo utilizado. Perelman e Tyteca (2005, p. 245) descrevem que 

a tautologia parece evidente e voluntária, como na expressão “um tostão é um 

tostão”, e definem essa ocorrência como tautologia aparente, exigindo do ouvinte 

apenas um pouco de interesse. Afirmam também que as tautologias e as 

contradições têm um aspecto quase-lógico porque inicialmente tratam-se os termos 

como unívocos e, após interpretados, é que surgem as diferenças. 

 

 

d) Argumento a regra de justiça e reciprocidade 

 

 

O entendimento de Abreu (2009, p. 50) consiste na abordagem de que a 

“regra de justiça fundamenta-se no tratamento idêntico a seres e situações 

integrados em uma mesma categoria.” E exemplifica que um filho, cujo pai se recusa 

a custear-lhe a faculdade, pode protestar, dizendo que acha isso injusto, uma vez 

que seus dois irmãos mais velhos tiveram seus cursos superiores pagos por ele. É 

um argumento de justiça, fundamentado na importância de um precedente. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 248), a regra de justiça requer a aplicação 

de um tratamento idêntico a seres ou a situações que são integrados numa mesma 

categoria e para que esta regra de justiça se constitua o fundamento de uma 
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demonstração rigorosa, os objetos aos quais ela se aplica deveriam ser idênticos. 

No entanto, isso não ocorre, pois os objetos sempre diferem em algum aspecto, 

residindo, desse modo, aí o problema de se decidir se as diferenças constatadas 

são ou não irrelevantes. A regra de justiça reconhece o valor argumentativo daquilo 

a que um de nós chamou justiça formal, segundo a qual os “seres de uma mesma 

categoria essencial devem ser tratados do mesmo modo” (PERELMAN E TYTECA, 

2005, p. 248). 

O argumento de reciprocidade está relacionado diretamente com os 

argumentos de justiça, pois visam a aplicar o mesmo tratamento a duas situações 

correspondentes, ou seja, realizam a assimilação de situações ao considerar que 

certas relações são simétricas. 

Perelman e Tyteca (2005) esclarecem que uma relação é simétrica, em 

lógica formal, quando a mesma relação pode ser afirmada tanto entre b e a como 

entre a e b, podendo, desse modo, a ordem do antecedente e do conseqüente ser 

invertida. Por fim, afirmam que “os argumentos de reciprocidade realizam por 

assimilação de situações ao considerar que certas relações são simétricas” 

(PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 250). 

 

 

e) Argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão 

 

 

Silva (2012, p. 42) afirma que a transitividade ocorre quando uma ideia ou 

noção transita de um termo a outro ou de uma situação para outra. Os argumentos 

por transitividade, para proporcionarem determinada conclusão, são suportados em 

raciocínios matemáticos. Perelman e Tyteca (2005, p. 257) definem a transitividade 

como uma propriedade formal de certas relações que permitem passar da afirmação 

de que existe a mesma relação entre os termos a e b e entre os termos a e c: as 

relações de igualdade, de superioridade, de inclusão, de ascendência são relações 

transitivas. 

Esses autores citam ainda que a transitividade de uma relação permite 

demonstrações em forma, mas quando a transitividade é contestável, ou quando a 

sua afirmação exige adaptações, precisões, o argumento de transitividade fica com 
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estrutura quase-lógica. O exemplo “os amigos de nossos amigos são nossos 

amigos”, para quem proclama essa máxima, uma relação transitiva. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 259), o uso de relações transitivas é 

inestimável nos casos em que se trata de ordenar seres, acontecimentos, cuja 

confrontação direta não pode ser efetuada. A partir do modelo de certas relações 

transitivas, como maior do que, mais pesado do que, mais extenso do que, 

estabelecem-se entre certos seres, cujas características só podem ser conhecidas 

através de suas manifestações, relações que são consideradas transitivas. Enfim, 

uma das relações transitivas mais importantes é a relação de implicação. A prática 

argumentativa não utiliza todas as implicações que a lógica formal pode definir 

(PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 260). 

Partindo para os esclarecimentos acerca da inclusão da parte no todo, 

temos, segundo Perelman e Tyteca (2005), que os argumentos quase-lógicos dos 

que limitam a demonstrar a inclusão das partes no todo se limitam a confrontar o 

todo como uma de suas partes, não atribuindo nenhuma qualidade particular nem a 

certas partes, nem ao conjunto. Enquanto que os demais argumentos quase lógicos, 

que tratam da demonstração da divisão do todo em suas partes e das relações entre 

partes daí resultantes, possuem um viés quantitativo e propõe que o todo engloba a 

parte e, por conseguinte, é mais importante que ela; em geral o valor da parte será 

considerado proporcional à fração que ela constitui com relação ao todo.  

Em síntese, observa-se que a relação de inclusão ocasiona dois grupos de 

argumentos que há interesse em distinguir: os que se limitam a demonstrar essa 

inclusão das partes num todo e os que demonstram a divisão do todo em suas 

partes e as relações entre partes daí resultantes (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 

262). Logo, o argumento de inclusão pretende estudar as relações de comparação 

entre o todo e suas partes. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 265) afirmam que a “concepção do todo como a 

soma de suas partes serve de fundamento para uma série de argumentos que 

podemos qualificar de argumentos de divisão ou de partição.” E, para isso, busca-se 

um esforço de provar a existência ou a inexistência de uma das partes. Para o uso 

do argumento por divisão ser eficaz deve prescindir de uma enumeração das partes, 

a qual tem ser realizada de modo exaustivo. Mesmo, sendo relacionadas de forma 

exaustiva, não poderão ser selecionados aleatoriamente, desde que sejam 

suscetíveis, mediante sua adição, de reconstruir um conjunto dado, proporcionando 
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tudo quanto se tira de operações de adição, de subtração e de suas combinações, 

chegando, assim, a uma conclusão, sendo esta de igual valor ou promovendo cada 

uma o mesmo resultado. 

 

 

f) Argumentos de comparação 

 

 

No entendimento de Silva (2012, p. 44), no argumento de comparação, o 

orador confronta suas realidades concretas entre si conferindo-lhes um valor 

axiológico, o que é muito mais suscetível de prova do que uma simples comparação 

por semelhança ou analogia. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 275) informam que a combinação dos critérios 

é realizada de diversas maneiras, dentre elas, a oposição, o ordenamento e 

ordenação quantitativa. A argumentação não poderia ir muito longe sem recorrer a 

comparações, nas quais se cotejam vários objetos para avaliá-los um em relação ao 

outro (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 274). 

Para esses autores, a própria ideia de escolha implica sempre comparação, 

que os fazem pensar que essas passam do valor absoluto ao comparativo e/ou 

inversamente. Uma vez que todas as análises mostram que esses argumentos 

diferem de cotejos entre valores, a aproximação deles a estruturas matemáticas 

oferta grande parte de sua força persuasiva. 

 

 

3.5.2 Os argumentos baseados na estrutura do real 

 

 

Em detrimento da lógica e da matemática, os argumentos baseados na 

estrutura do real são suportados na experiência, nos elos existentes entre os fatos e 

as coisas no mundo, ou seja, nos julgamentos relacionados a eles. Portanto, não é 

apenas uma descrição objetiva do real, mas a maneira pela qual se apresentam as 

opiniões aos argumentos atinentes, podendo estas, aliás, ser tratadas quer como 

fatos, quer como verdades, quer como presunções (PERELMAN e TYTECA, 2005, 

p. 298). 
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Conforme esses autores, o orador pode conceber certa realidade segundo 

seus diversos tipos de ligação, o que não garante que essas ligações sejam 

percebidas da mesma forma pelo orador e por seu auditório. Estes argumentos 

baseados na estrutura do real estão classificados em ligações sucessão, de 

coexistência e simbólicas. 

Por fim, conclui-se que as ligações sucessão compreendem: vínculo causal 

e a argumentação, o argumento pragmático, um meio com um fim, os fins e os 

meios e os argumentos de desperdício, da direção e da superação. Já as ligações 

de coexistência compreendem: o argumento da pessoa e seus atos, da autoridade, 

das técnicas de ruptura e refreamento. As ligações simbólicas, por fim, 

compreendem as ligações das hierarquias e das diferenças de grau e ordem. 

 

 

a) as ligações de sucessão 

 

 

As ligações de sucessão pressupõem um vínculo causal e exercem um 

papel essencial, sendo seus efeitos argumentativos numerosos e variáveis. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 299-300) explicitam três tipos de argumentação, o que 

possibilita visualizar essas argumentações: 

a.1) as que tendem a relacionar dois acontecimentos sucessivos dados entre 

eles, por meio de um vínculo causal; 

a.2) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a descobrir a existência 

de uma causa que pôde determiná-lo; 

a.3) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a evidenciar o efeito 

que dele deve resultar. 

Portanto, segundo Perelman e Tyteca (2005, p.300-1), a argumentação pela 

causa supõe, quando se trata de atos humanos, que estes são racionais e, para ser 

eficaz, requer um acordo entre os interlocutores sobre os motivos de ação e sua 

hierarquização. 

O argumento pragmático parece desenvolver-se sem grande dificuldade, 

pois a transferência para a sua causa, do valor das conseqüências, ocorre mesmo 

sem ser pretendido (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 303). 
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Esses autores denominam ainda que o argumento pragmático é aquele que 

permite apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas conseqüências 

favoráveis ou desfavoráveis e afirmam ainda que esse argumento desempenha um 

papel a tal ponto essencial na argumentação que certos autores quiseram ver nele o 

esquema único da lógica dos juízos de valor. Para Perelman e Tyteca (2005), 

parece desenvolver-se sem grande dificuldade, pois a transferência para a causa, do 

valor das conseqüências, ocorre mesmo sem ser pretendido, permitindo apreciar 

uma coisa consoante suas conseqüências, presentes ou futuras. 

O argumento pragmático tem uma importância direta para ação e não se 

atém a transferir uma dada qualidade da conseqüência para a causa e seu uso 

consiste em propor o sucesso como critério de objetividade, de validade. Pode-se 

citar, a modo de exemplo, o fato que para muitas filosofias e religiões, a felicidade se 

apresenta como a última justificação de suas teorias, como indício de uma 

conformidade com o real, de um acordo com a ordem universal. O argumento 

pragmático se apresenta frequentemente como uma simples pesagem de alguma 

coisa por meio de suas conseqüências. Para os autores, é difícil reunir todas as 

consequências de um evento, no entanto, é possível determinar uma parte sendo, 

para que esta transferência de valor ocorra, é preciso mostrar que certo evento é 

condição necessária e suficiente de outro. 

Em Perelman e Tyeca (2005, p. 309), a distinção dos fins e das 

conseqüências permite imputar a um autor apenas certos efeitos de seus atos. Um 

exemplo citado por esses autores: os berros de um recém-nascido atraem a atenção 

de sua mãe, mas, num dado momento, torna-se um meio para alcançar esse efeito; 

portanto, o significado que ela irá atribuir dependerá muitas vezes da reação da 

mãe. Perelman e Tyeca (2005) concluem que o fato de considerar ou não uma 

conduta como um meio de alcançar um fim pode acarretar as mais importantes 

consequências e pode, portanto, por essa razão, constituir o objeto essencial de 

uma argumentação. 

Em relação aos fins e aos meios, Perelman e Tyteca (2005, p. 311) afirmam 

que é a lógica dos valores que supõem a nítida distinção dos fins e dos meios, 

sendo os fins últimos correspondentes a valores absolutos. No entanto, na prática, 

existe uma interação entre os objetivos e os meios utilizados para sua realização. A 

determinação do melhor meio depende, é claro, da definição precisa do objetivo 

perseguido. Quem argumenta em função do melhor meio ficará tentado a dividir os 
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problemas de modo que se alinhem todas as considerações de valores que não os 

relativos ao fim em vista (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 316). 

O pensamento de Silva (2012, p. 45) aduz que os argumentos que são 

construídos por essas ligações se estruturam nas relações de causa-efeito e 

consequência-finalidade e essas relações se baseiam justamente em dados ou fatos 

da vida real, do dia adia dos interlocutores. 

Os pressupostos teóricos de Perelman e Tyteca (2005, p. 317) versam que 

“o argumento do desperdício consiste em dizer que, uma vez que já se começou 

uma obra, que já se aceitaram sacrifícios que se perderiam em caso de renúncia à 

empreitada, cumpre prosseguir na mesma direção.” Este se refere à sucessão dos 

acontecimentos, das situações, de uma maneira que, sem excluir necessariamente a 

ideia de causalidade, não a coloca no primeiro plano. Um exemplo que esclarece o 

seu funcionamento: financiar projetos que não produzem resultados. O argumento 

do desperdício lembra o do sacrifício inútil, sendo o sacrifício a medida do valor que 

o determina, mas se este valor é mínimo, o sacrifício é, por seu turno, depreciado 

(PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 319). 

Enquanto isso, os argumentos da direção consistem, essencialmente, no 

alerta contra o uso do procedimento das etapas: se você ceder esta vez, deverá 

ceder um pouco mais na próxima, e sabe Deus onde vai parar (PERELMAN e 

TYTECA, 2005, p. 321). Para esses autores, cada vez que uma meta pode ser 

apresentada como um ponto de referência, uma etapa numa certa direção, o 

argumento da direção pode ser utilizado. Logo, trata-se de uma ligação causal, a 

relação entre o fim e os meios, as quais foram analisadas anteriormente de forma 

global e estatística. 

O argumento da direção visa sempre tornar-se uma etapa solidária de 

desenvolvimentos posteriores, e para ser combatida, a ação analisada deverá 

apresentar interesse por si só, que possa ser apreciada independentemente da 

direção à qual se encaminha (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 323). 

Um exemplo, a ser citado da ocorrência deste, consiste nas negociações 

entre os empregadores e seus operários, quando não querem ceder à força de seus 

operários para resolver um conflito específico. Para esses autores, o argumento da 

direção implica, de um lado, a existência de uma série de etapas direcionadas a 

certo objetivo, o mais das vezes temido, e, de outro, a dificuldade, se não a 

impossibilidade, de deter-se, uma vez que tomamos o caminho que leva a ele.  
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Chegamos ao final apresentando o argumento de superação que, 

diferentemente da direção, “desperta o temor de que uma ação nos envolva num 

encadeamento de situações cujo desfecho se receia” (PERELMAN e TYTECA, 

2005, 327). Para esses autores esses argumentos de superação persistem na 

possibilidade e vai sempre mais longe num certo sentido, sem que se entreveja um 

limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de valor (PERELMAN e 

TYTECA, 2005, p. 327).  

Esses autores rematam que é na argumentação que se recorre à superação. 

No entanto, o que interessa em geral aos ouvintes, bem mais que o termo final numa 

dada direção, sempre fugidia, é o valor que essa argumentação confere a certos 

termos situados a quem e sobre os quais versa, na realidade, o debate. Para eles o 

que vale não é realizar certo objetivo, alcançar certa etapa, mas continuar, superar, 

transcender, no sentido indicado por dois ou vários pontos de referência. 

 

 

b) as ligações de coexistência 

 

 

As ligações de coexistência unem duas realidades de nível desigual, sendo 

uma mais fundamental, mais explicativa do que a outra, isso fazendo com que sejam 

diferenciadas das ligações de sucessão, as quais, em seus termos cotejados, se 

encontram no mesmo plano fenomênico, na qual a ordem temporal é primordial. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 336) esclarecem que, na ligação de coexistência de 

pessoa e seus atos, na argumentação, a pessoa é considerada suporte de uma 

série de qualidades, autora de uma série de atos de juízos, objeto de uma série de 

apreciações, é um ser duradouro em cuja volta se agrupa toda uma série de 

fenômenos aos quais ela dá coesão e significado. A construção da pessoa humana, 

que se vincula aos atos, é ligada a uma distinção entre o que se considera 

importante, natural, próprio do ser de quem se fala e o que se considera transitório, 

manifestação exterior do sujeito (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 334). 

Para esses autores, a reação do ato sobre o agente é capaz de modificar 

constantemente a nossa concepção da pessoa em se tratando de atos novos que 

lhe atribuem ou de atos antigos aos quais se referem. A pessoa coincidiria, então, 

com o conjunto estruturado de seus atos comuns; mais precisamente, afirmam, a 



65 

 

relação entre o que se deve considerar essência da pessoa e os atos que não 

passam de sua manifestação fica definida de uma vez por todas. Sendo, portanto, 

que o ato não pode ser considerado um simples indício, revelador de um caráter 

íntimo da pessoa, este valor que atribui ao ato incita a atribuir certo valor à pessoa, 

mas não se trata de um valor indeterminado, valores que servem de premissa e 

podem ser raros e habituais, tornam-se uma característica. Os atos passados e o 

efeito por eles produzidos vem a adquirir uma espécie de consistência. Portanto, a 

reação da pessoa sobre seus atos é influenciada pelo prestígio, sendo este, uma 

qualidade da pessoa que se reconhece por seus efeitos. 

Segundo Perelman e Tyteca (2005), a ligação de coexistência da autoridade 

sofre influência do prestígio, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um 

grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese.  

Para esses autores, o argumento de autoridade é de extrema importância e, 

embora sempre seja permitido numa argumentação particular, em vez de constituir a 

única prova, vem completar uma rica argumentação, o que garante um espaço 

considerável na argumentação, quando a autoridade é de um grande número, 

frequentemente subjacente ao argumento do normal. Constata-se, então, que uma 

mesma autoridade é valorizada ou desvalorizada conforme coincida ou não com a 

opinião dos oradores (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 350). 

As ligações de coexistência das técnicas de ruptura e de refreamento 

devem, segundo Perelman e Tyteca (2005), ser postas em ação quando existe uma 

incompatibilidade entre o que julgamos da pessoa e o que pensamos do ato, ou 

seja, as técnicas têm o efeito de transformar a interação em ação num dado sentido. 

Para isso, qualificaram as técnicas como de técnicas de rupturas, as quais 

consistem em: impedir a reação do ato sobre o agente e impedir a reação do agente 

sobre o ato. A primeira considera este um ser perfeito, no bem ou no mal, e a 

segunda considera este último uma verdade ou a expressão de um fato. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 258) explicita que os casos em que a ação 

sobre a pessoa ou da pessoa sobre o ato é completamente rompida são relativos na 

prática argumentativa, pois são casos extremos. Para eles, a maior parte das 

técnicas utilizadas não objetiva suprimir, mas restringir essa ação; é por isso que as 

definem como técnicas de refreamento. Dentre estas, explicita o preconceito e a 

prevenção, as quais têm frequentemente o efeito de cegar sobre o valor do ato, de 
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transferir para este outros valores provenientes do agente. Para eles absterem do 

preconceito, seria necessário operar uma ruptura salutar entre o ato e a pessoa. 

 

 

c) as ligações simbólicas 

 

 

Ao referirem-se as ligações simbólicas, Perelman e Tyteca (2005, p. 377) 

julgam útil aproximar a ligação simbólica das ligações de coexistência e explica que 

se o símbolo se distingue do signo por não ser convencional, ele possui, portanto, 

um valor um significado e um valor representativo. Esse significado e esse valor são 

tirados do fato de que parece existir, entre o símbolo e o que ele evoca, uma 

participação. E exemplifica: quando a cruz, a bandeira, a pessoa do rei são 

encaradas como símbolos do cristianismo, da pátria, do Estado, estas realidades 

despertam um amor ou um ódio, uma veneração ou desprezo, que seriam 

incompreensíveis e ridículos se, com o seu caráter representativo, não tivesse 

relacionado a um vínculo de participação. 

Para esses autores (2005), a ligação simbólica acarreta transferência entre 

símbolos e simbolizados. E ainda tecem que os atos simbólicos desempenharão um 

papel muito diferente e terão significados diferentes também. Para esses autores, as 

técnicas de ruptura e de refreamento entre o ato e a pessoa não poderão ser 

utilizadas quando o ato é considerado simbólico, pois as referidas técnicas implicam 

certa racionalidade, uma vez que a precariedade da ligação simbólica, adicionada de 

seu poder evocador e à sua força emotiva, deve-se de certo ao fato de não estar 

muito sujeita à justificação. 

Descrever as hierarquias, assim como os valores, faz parte dos acordos que 

servem de premissas ao discurso sendo pressupostos de Perelaman e Tyteca 

(2005), que asseguram haver diversos argumentos que poderão ser utilizados para 

este fim. Todavia, na maioria das vezes, o orador se baseará numa correlação entre 

os termos da hierarquia discutida e os de uma hierarquia aceita. Por isso, o 

argumento de hierarquia dupla muitas vezes está implícito. Esse recurso é natural e 

ocorre espontaneamente porque damos conta de que é assim que o interlocutor 

decerto tentaria sustentar sua afirmação. 
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É pertinente ressaltar que, a cerca das concepções de Perelman e Tyteca 

(2005), a hierarquia dupla exprime normalmente uma idéia de proporcionalidade, 

direta ou inversa, ou pelo menos um vínculo entre termo e termo e explica. Em 

muitos casos, a ligação se reduz, quando examinada de perto, à ideia de uma 

correlação estatística, na qual os termos hierarquizados de uma das sequências são 

ligados a uma média de termos pertencentes à outra.  

Desse modo, a própria hierarquia quantitativa que parece embasar a outra 

talvez seja regulada por uma hierarquia de valores. Os dois autores sumarizam a 

ideia, afirmando que todas as ligações fundadas na estrutura do real, sejam elas de 

sucessão ou de coexistência, poderão servir para ligar duas hierarquias uma a outra 

e para fundar o argumento de hierarquia dupla. Por fim, concluem que quase todos 

os argumentos por hierarquia dupla podem ser tratados como argumentos a fortiori, 

o qual busca determinar um limite a quo. E exemplificam com o caso de uma das 

hierarquias ser a classificação dos auditórios conforme sua extensão. 

Análogos aos argumentos de hierarquia dupla, Perelman e Tyteca (2005) 

afirmam que as hierarquias que lhe servem de fundamento podem ser qualitativas 

ou quantitativas. Estas só apresentam entre seus termos diferenças numéricas, 

diferenças de grau ou de intensidade, sem que haja entre um termo e o seguinte um 

corte devido ao fato de se passar a outra ordem (PERELMAN e TYTECA (2005, p. 

393). Logo, o que é importante para esse tipo de argumento são as diferenças de 

grau e ordem. Tendo em vista que a transformação de diferenças de ordem em 

diferenças de grau produz o efeito inverso: ela aproxima, uns dos outros, termos que 

pareciam separados por uma barreira intransponíveis, e ressalta a distância entre os 

graus. 

 

 

3.5.3 Os argumentos que fundam a estrutura do real 

 

 

Conforme Perelman e Tyteca (2005), as ligações que fundamentam o real 

pelo recurso ao caso particular podem desempenhar papéis diversificados os 

autores explicitam que permitirão uma generalização: como ilustração, esteará uma 

regularidade já estabelecida; como modelo, incentivará a imitação, criando, assim, a 
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realidade. O cerne está fundamentado pelo caso particular, sendo o argumento pelo 

exemplo, ilustração, modelo ou anti-modelo e, por fim, os raciocínios por analogia. 

 

 

a) Argumento pelo exemplo 

 

 

Esses autores afirmam que, em diversas situações, o orador manifesta 

explicitamente sua intenção de apresentar os fatos como exemplos; mas nem 

sempre isso ocorre e o emprego da argumentação pelo exemplo tende muitas vezes 

a fazer-nos passar deste para uma conclusão igualmente particular, sem que seja 

enunciada nenhuma regra. Assim, entende como argumentação do particular ao 

particular. 

Perelman e Tyteca (2005, p.399) afirmam que a argumentação pelo exemplo 

implica certo acordo acerca da regra particular que o exemplo é chamado a 

fundamentar, mas essa argumentação supõe um acordo prévio sobre a própria 

possibilidade de uma generalização a partir de casos particulares. Nesta 

argumentação, o papel da linguagem é essencial e fornece ainda um caso eminente 

em que o sentido e a extensão das noções são influenciados pelos aspectos 

dinâmicos de seu emprego. Logo, enquanto fundamento para uma conclusão, este 

não poderá sofrer questionamentos. 

 

 

b) Argumento pela ilustração 

 

 

Enquanto o argumento pelo exemplo era encarregado de fundamentar a 

regra, a ilustração tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e 

aceita. Fornecendo aos casos particulares que esclarecem o enunciado em geral, os 

argumentos por ilustração mostram o interesse deste através da variedade das 

aplicações possíveis e aumentam-lhe na presença de consciência (PERELMAN e 

TYTECA, 2005, p.405). 

Para esses autores, o exemplo deve ser incontestável, a ilustração, da qual 

não depende a adesão à regra, pode ser duvidosa, mas deve impressionar 
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vivamente a imaginação para impor-se à atenção. A pequena diferença entre 

exemplo e ilustração não é irrelevante, pois permite compreender que não só o caso 

particular nem sempre serve para fundamentar a regra, mas também que às vezes a 

regra é enunciada para vir apoiar casos particulares que pareciam dever corroborá-

la (PERELMAN e TYTECA, 2005, p.409). Por fim, afirmam ainda que, assim como o 

exemplo permite não só fundamentar uma regra, mas também passar de um caso 

particular a outro, a comparação, quando não é uma avaliação, costuma ser uma 

ilustração de um caso por meio de outro, sendo ambos considerados aplicações de 

uma mesma regra. 

 

 

c) Argumento pelo modelo e pelo antimodelo 

 

 

Segundo Perelaman e Tyteca (2005, p. 414), podem servir de modelo 

pessoas ou grupos cujo prestígio valoriza os atos. O valor da pessoa, reconhecido 

previamente, constitui a premissa da qual se tirará uma conclusão preconizando um 

comportamento particular. Para esses autores, não se imita qualquer um: para servir 

de modelo, é preciso um mínimo de prestígio; quando alguém serviu de modelo é 

porque possui certo prestígio. 

Esses autores exemplificam que um homem, um meio, uma época são 

caracterizados pelos modelos que se propõem e pela maneira pela qual os 

concebem. Logo, o orador é influenciado pelo modelo que apresenta conduta que 

impõe prestígio social. Este modelo, portanto, carrega consigo uma grande 

responsabilidade, pois o menor deslize que venha a cometer justificará milhares de 

outros. 

De forma inversa ocorre o antimodelo, o efeito de contraste. Ao analisar o 

ato por suas conseqüências que poderão ser lastimáveis. Logo, da mesma forma 

que ocorre com o modelo, poderá ocorrer com o antimodelo. A escolha pelo 

antimodelo poderá ser feita, pois o estímulo é exatamente o oposto. No argumento 

do antimodelo, incentiva-se a distinguir-se de alguém, sem que nem sempre se 

possa inferir daí uma conduta precisa (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 418). 
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d) Argumento do raciocínio pela analogia 

 

 

A analogia foi adotada por todos como fator essencial de invenção, tem 

importância na conduta da inteligência e interage com a diferença entre relações que 

comparamos, sendo que a natureza dos termos não é indiferente. Perelman e 

Tyteca (2005, p.424-5) definem que o tema (conjunto de termos em que repousa a 

conclusão) e o foro (conjunto de termos para seqüenciar um raciocínio) são as 

categorias que promovem a analogia. No entanto, tem-se que o foro é mais 

conhecido do que o tema, o qual deve esclarecer o valor. Contudo, nem sempre isso 

acontece, porque, entre, estes, há uma relação assimétrica que nasce do lugar por 

eles ocupado no raciocínio. 

Por fim, esses autores esclarecem que para haver a analogia, tema e foro 

devem permanecer em áreas diferentes, pois, do contrário, o que acontecerá é uma 

troca por um raciocínio, por exemplo, ou por ilustração, pois tema e foro estarão 

fornecendo dois casos particulares de uma mesma regra. 

Para Souza (2003), uma das principais formas de argumentar por analogia é 

utilizando a metáfora, que funciona como uma analogia através da qual podemos 

expressar elementos do tema e do foro como omissão de outros elementos. Esse 

caminho é respaldado no pensamento de Perelman e Tyteca (2005, p. 453) que 

concebem a metáfora como uma analogia condensada, resultante da fusão de um 

elemento do foro comum com o elemento do tema. 

 

 

3.5.4 Os argumentos por dissociação das noções 

 

 

O pensamento de Silva (20012) esclarece que, diferentemente das demais 

técnicas argumentativas, que propunham associação de noções ou de elementos 

aparentemente independentes, os argumentos por dissociação de noções “são 

aqueles que tentam, de algum modo, resolver uma incompatibilidade do discurso 

para restabelecer uma visão coerente da realidade (SILVA, 2012, p.52).”  

Depreende-se dessa afirmação que as técnicas argumentativas têm 

alicerces filosóficos. Portanto, a situação argumentativa em seu conjunto, e, 
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sobretudo, as noções nas quais a argumentação se apóia, os remanejamentos aos 

quais ela conduz, as técnicas que permitem operá-los é que nos indicarão uma 

dissociação das noções (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 469). 

Para esses autores, a dissociação das noções consiste num remanejamento 

mais profundo, sempre provocado pelo desejo de remover uma incompatibilidade, 

nascida do cotejo de uma tese com outras, trata-se de normas, de fatos ou de 

verdades. E corresponde, nesse plano prático, a um compromisso, mas conduz, no 

plano teórico, a uma solução que valerá igualmente no futuro porque, ao reestruturar 

a nossa concepção do real, ela impede o reaparecimento da mesma 

incompatibilidade. Com isso, eles afirmam ainda que as novas noções, resultantes 

da dissolução, podem adquirir tamanha consistência, ser tão bem elaboradas e 

parecer tão indissoluvelmente vinculadas à incompatibilidade que elas permitem 

resolver (PERELMAN e TYTECA, 2005, p.469). 

É pertinente ressaltar ainda que esses autores (2005, p. 484) esclarecem 

que o empenho argumentativo versará ora em tirar partido de dissociações já 

aceitas pelo auditório, ora em introduzir dissociações criadas ad hoc, ora em 

apresentar a um auditório dissociações aceitas por outros auditórios, ora em lembrar 

uma dissolução que se presume por ter sido esquecida pelo auditório. 

Com isso, temos que as noções apresentas como unas são, sobretudo, 

diversas, pois as novas dissociações são evidentemente feitas segundo critérios que 

podem ser totalmente diferentes daquele da dissociação na qual elas se inserem 

(PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 490). E exemplificam: a aparência/realidade; 

meio/fim; consequência/fato, dentre outros. Os teóricos esclarecem que a realidade é 

o que queremos realmente conhecer e a aparência apenas um meio para consegui-

la através de vias múltiplas e equívocas. Tratar algo como meio é desvalorizá-lo, é 

tira-lhe o seu valor absoluto. As conseqüências, portanto, poderão não se realizar se 

um fato for desvalorizado. É mister compreender que a valorização dos fenômenos 

dependerá estritamente de seu lugar nos pares. O que não passa de conseqüência, 

o que não é fato ou princípio, tem menos importância (PERELMAN e TYTECA, 

2005, p. 493). 

Por fim, corroborando com o pensamento de Silva (2005, p. 52), as técnicas 

ora apresentadas são estratégias discursivas condizentes com os objetivos do 

orador e utilizadas por ele para conseguir que seus possíveis interlocutores apoiem 

suas teses. Entretanto, essas técnicas não são totalmente infalíveis ou irrefutáveis, 



72 

 

pois quaisquer argumentos poderão de algum modo ter sua validade colocada em 

dúvida ao ser refutado por outro argumento. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA – O PERCURSO 

 

 

Para descobrir a relação existente entre 
regras, paradigmas e a ciência normal. [...] É 
preciso considerar a maneira como o 
historiador isola os pontos específicos de 
compromissos [...] como regras aceitas. A 
investigação histórica cuidadosa de uma 
determinada especialidade um determinado 
momento revela um conjunto de ilustrações 
recorrentes e quase padronizados de 
diferentes teorias nas suas aplicações 
conceituais, instrumentais e na observação 
(KHUN, 2006, p. 67). 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar de forma sistêmica o 

desenvolvimento do percurso metodológico adotado para o desenvolvimento desta 

pesquisa, além de ressaltar a importância do método e técnicas científicas aplicados 

com a perspectiva de atender aos objetivos propostos. Nesta seção, serão 

apresentados o tipo de pesquisa adotado, a caracterização do universo e da 

constituição do corpus, a apresentação e contextualização do Prêmio Nacional de 

Redações do Programa Cooperjovem, bem como, considerações acera do material 

do prêmio, e, por conseguinte, os direcionamentos para a análise dos dados. 

 

 

4.1 Em busca do corpus: primeiros passos 

 

 

Após a delimitação do corpus a ser estudado, ocorreu a necessidade do 

delineamento do caminho a ser seguido, a fim de se definir que método científico 

deveria ser utilizado. 

Essa etapa da realização da pesquisa oportunizou ao pesquisador traçar os 

caminhos a serem percorridos, bem como estabelecer os instrumentos que serão 

necessários para o alcance de seu objetivo. Desse modo, o pesquisador parte do 

pressuposto que 
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Método, em sentido geral, é a ordem que se deve impor aos 
diferentes processos necessários para atingir um dado fim ou um 
resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto 
de processos que o espírito humano deve empregar na investigação 
e demonstração da verdade (CERVO e BERVIAN, 1983, p.23). 

 

É necessário, portanto, ponderar acerca do conjunto de processos que os 

pesquisadores deverão adotar, assim como o tratamento que será dispensado aos 

dados contidos no corpus bem como a realização de sua análise para atingir o 

resultado, a verdade. Uma vez que “a ciência tem como objetivo fundamental chegar 

à veracidade dos fatos (GIL, 2009, p.8)”. Gil (2009) cita que esta é a característica 

que distingue o conhecimento científico dos demais, a verificabilidade. É preciso 

explicitar o método escolhido para orientar esta pesquisa, assim como o conjunto de 

mecanismos de investigação. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma análise 

bibliográfica e documental.  

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações, 
anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de 
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir 
outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem 
como, material disponibilizado pela internet. [...] A pesquisa 
documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com 
finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, 
comunicação etc (GIL, 2010, p. 29-30). 

 

Desse modo, a pesquisa bibliográfica irá contribuir para consolidar e/ou 

ampliar o conhecimento das contribuições teóricas já existentes acerca de um 

determinado assunto, uma vez que estas contribuições teóricas já foram 

selecionadas, analisadas e interpretadas, ao passo que a pesquisa documental está 

embasada em documentos sem um tratamento mais detalhado, não havendo 

anteriormente uma análise ou interpretação acerca desses materiais. 

As etapas que constituem o desenvolvimento desse estudo foram 

organizadas da seguinte forma: levantamento bibliográfico por meio de uma revisão 

da literatura com pesquisas bibliográfica referente acerca dos temas “redações”, 

“dialogismo”, “argumentação” e “efeitos e sentidos”, sustentado nos pressupostos 

teóricos encontrados nos escritos produzidos pelos autores: Bakhtin (2005) e seu 

Círculo de Bakhtiniano, Perelman e Tyteca (2005), Cavalcante (2012), Gil (2009; 
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2010), Cervo e Bervian (1983), dentre outros. Por conseguinte, esta pesquisa possui 

uma abordagem qualitativa e por método científico, segue o método dedutivo. 

Para Cervo e Bervian (1983, p. 40), “a dedução é a argumentação que torna 

explícitas verdades particulares contidas em verdades universais.” Para esses 

autores, o ponto de partida é o antecedente, que afirma uma verdade universal; e o 

ponto de chegada é o conseqüente, que afirmará uma verdade menos geral ou 

particular contida implicitamente na verdade universal. 

 

O cerne da dedução é a relação lógica que se estabelece entre 
preposições, dependendo o seu vigor do fato de a conclusão ser 
sempre verdadeira, desde que as premissas, deve-se admitir 
também a conclusão, isto porque toda a afirmação ou conteúdo fatal 
da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas 
(CERVO e BREVIAN, 1983, 40). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa estabelecemos estruturas lógicas a 

partir da Nova Retórica (antecedente), a qual reconhecemos como verdadeira e 

indiscutível por meio das suas relações com as redações premiadas (consequente), 

tendo como cerne a relação lógica estabelecida entre estas preposições. 

Em síntese, Gil (2009, p.9) define o método dedutivo consoante a definição 

clássica “é método que parte do geral, e a seguir desce ao particular”. Para 

pesquisa, utilizamos as seguintes categorias, segundo os pressupostos teóricos: as 

técnicas argumentativas, os lugares da argumentação, o auditório, as teses e os 

efeitos de sentido, os quais serão confrontados com o corpus, cuja finalidade é 

analisar como os alunos apresentam seus argumentos e como estes produzem 

efeitos de sentidos em seus textos, tendo em vista que alunos do ensino 

fundamental são aptos a produzirem textos argumentativos utilizando determinados 

argumentos para sustentar suas idéias. Portanto, especificamente, busca-se 

conhecer quais os principais argumentos utilizados por esses alunos; quais os 

lugares de suas argumentações; como o professor interfere nas teses defendidas e 

na elaboração textual desses alunos e quais os efeitos de sentido que essas 

produções textuais apresentam. 

Ao finalizarmos a definição do método, seguimos com as demais fases da 

pesquisa. Para tanto, temos por levantamento documental desta pesquisa a seleção 

das fontes a serem pesquisadas: as redações premiadas em 1º lugar, nas categorias 
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I (1º ao 4º ano) e II (5º ao 9º ano), em cada edição do Prêmio, no período de 2007 a 

2011, perfazendo um total de dez redações, sendo cinco em cada categoria. 

 

 

4.1.1 O universo de estudo: apresentação do prêmio nacional de redação do 

programa cooperjovem 

 

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar como se desenvolve o Prêmio 

Nacional de Redação do Programa Cooperjovem, o qual foi criado em 20075, que é 

realizado em conjunto com as Unidades Estaduais do Sescoop, utilizando 

metodologia de construção participativa e tem como pressuposto o fortalecimento do 

conhecimento acerca do cooperativismo e a aprendizagem de produção e 

compreensão textual. As edições do prêmio possuem periodicidade anual. 

O Sescoop Nacional definiu que o Prêmio Nacional de Redação do 

Programa Cooperjovem trata-se de uma ação dirigida aos alunos da rede de ensino 

e cooperativas educacionais, que fazem parte do Programa Cooperjovem e que 

estão com suas informações cadastrais atualizadas junto à Unidade Nacional do 

Sescoop. 

O prêmio tem por objetivo estimular e fortalecer o conhecimento sobre o 

cooperativismo e a vivência da Cultura da Cooperação, incentivando os alunos do 

Programa Cooperjovem à produção de texto nas suas diversas formas, propiciando 

às crianças melhores condições de criação e desenvolvimento do pensamento 

crítico. 

Essa ação tem como propósito fortalecer a aprendizagem dos alunos, por 

meio da produção de textos, aqui definido por redação, com temas ligados ao 

cooperativismo e ao Programa Cooperjovem. A premiação é subdividida em duas 

categorias, sendo a categoria I composta por alunos matriculados do 4º ao 5º ano e 

                                                           
5 O Programa foi institucionalizado pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP NACIONAL (Entidade do Sistema “S” vinculada a 
Organização Brasileira das Cooperativas – OCB), em 19 de junho de 2007, por meio da Resolução nº 
109 e em 05 de novembro de 2007. Seu presidente nacional aprovou a Portaria nº 36, que estabelece 
os procedimentos para fins de qualificação, implantação e acompanhamento do Programa 
Cooperjovem. Deste modo, atendia ao anseio da comunidade cooperativista por uma instrução formal 
sobre cooperativismo nas escolas, já descrita pela nova Constituição, em outubro de 1988. 
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a categoria II composta por alunos matriculados do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental. A final de cada edição, totalizam-se seis vencedores reunindo as duas 

categorias. Essa subdivisão foi considerada necessária para facilitar a compreensão 

e o desenvolvimento da produção textual (redação) nas respectivas faixas etárias. O 

somatório quantitativo de redações finalistas até a edição do 5º prêmio são 

respectivamente, na categoria I, o total de 184 redações, e na categoria II, 178, 

perfazendo um total de 362 (trezentas e sessenta e duas) redações. No entanto, 

nossa amostra é composta apenas pelos primeiros lugares de cada edição por 

considerarmos que estas atendem de forma ampla aos pré-requisitos do 

regulamento do Prêmio. 

O prêmio tem como pressuposto a promoção de atividades de produção e 

compreensão textual com vistas a fortalecer o conhecimento acerca do 

cooperativismo utilizando uma abordagem interdisciplinar. Para cada edição foi 

escolhido um tema para o desenvolvimento das produções textuais, como podemos 

observar a seguir: 

 

Edições Temas 

2007 “Cooperativismo.Você participa.Todos crescem.” 

2008 “Cooperjovem: Resultados na Escola e na Comunidade.” 

2009 "As aventuras da Turma da Cooperação na minha cidade." 

2010 "A cooperação como elemento transformador de uma sociedade" 

2011 “Cooperando para um mundo melhor, preservando o meio ambiente.” 

Quadro 04 (Q04) - Apresentação dos temas eleitos para cada edição anual do Prêmio 

 

Este quadro apresenta o resultado do trabalho anual do Sescoop Nacional 

que norteia e define o tema de cada edição, a partir das temáticas de trabalho 

anuais, prioritárias. O Programa Cooperjovem aponta o seu compromisso como o 

ensino de cooperativismo, capaz de sensibilizar alunos e professores para a adoção 

de valores que dialoguem com os princípios do cooperativismo, de tal forma que o 

sistema seja entendido como uma alternativa econômica e social que se pretende 

mais solidária, justa, autônoma, democrática e participativa. Esta idéia é reforçada 

por Schneider (1993) ao defender que os valores, princípios e normas que propõe 

são um paradigma que ajuda a orientar a ação dos cooperadores, no seu empenho 

em prol da realização dos objetivos da cooperação.  
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Ainda em 2007 foi lançada a 1ª edição do Prêmio Nacional de Redação do 

Programa Cooperjovem, que tem por objetivo promover o fortalecimento do 

conhecimento acerca do cooperativismo de forma interdisciplinar, bem como a 

promoção da aprendizagem por meio da produção textual – as redações – por meio 

da qual os discentes podem expressar suas opiniões e fortalecer o conhecimento 

em cooperativismo. O regulamento do Prêmio Nacional de Redação do Programa 

Cooperjovem prevê 3 fases de seleção, sendo estas: 

 

a) Fase I: realizada no âmbito da escola, em que são selecionadas três 

redações (por categoria) e encaminhadas à unidade estadual; 

b) Fase II: realizada no âmbito da unidade estadual, em que são 

selecionadas três redações (por categoria) e encaminhadas à unidade 

nacional; 

c) Fase III: realizada no âmbito da unidade nacional, em que são 

selecionadas três redações (por categoria) oriundas das unidades 

estaduais. 

 

Os finalistas recebem uma premiação por sua colocação (1º, 2º e 3º lugares, 

por categorias) e a unidade nacional promove a publicação em formato de livro 

contendo todas as redações participantes em classificação ordinal. 

 

 

4.1.2 Considerações sobre o material do prêmio 

 

 

Suportado pela prerrogativa da Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) a qual menciona a criação da parte diversificada do ensino e 

propõe que as escolas contemplem, em seu currículo escolar, conteúdos que 

promovam o reflexo da realidade local onde atuam é que o Órgão máximo de 

representação do cooperativismo brasileiro – Organização das Cooperativas 

Brasileiras – OCB identificou a oportunidade de promover o programa Cooperjovem 

por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. 

Os professores participantes do programa Cooperjovem atualmente 

ministram a temática do cooperativismo de forma transversal, mecanismo garantido 
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pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, pois a transversalidade permite que se trate de processos vividos 

pela sociedade, tendo como ponto de partida os acontecimentos e relações 

presentes no cotidiano. 

Os temas transversais emergem de questões sociais e de problemas locais 

que merecem ser tratados e analisados de forma mais complexa, à luz da 

contribuição da cultura e das ciências. O caráter transversal do programa 

Cooperjovem se dá por meio de temáticas voltadas para a aprendizagem da 

cidadania, a prática coletiva e a aplicação das aprendizagens em situações 

concretas da vida dos alunos e das comunidades envolvidas, que, por sua vez, 

dialogam com os temas transversais propostos pelos PCN e a educação 

comprometida com o desenvolvimento de competências. 

O conjunto de materiais a que se refere o regulamento do concurso - Prêmio 

Nacional de Redação do Programa Cooperjovem compreendem: 

 

a) Revistas em quadrinhos - uma forma lúdica de apresentar o 

cooperativismo para as crianças. As histórias são cotadas por intermédio 

dos personagens da turma da cooperação: Pinho, Pinha, Kazu, Nina, 

Juju e Lucas; 

b) Álbum seriado que também de forma lúdica apresenta o que é a 

cooperação, o que é cooperativismo, o que é uma cooperativa. 

Apresenta os valores, os princípios, os direitos e deveres de um 

cooperado; 

c) O manual para professores que contém as instruções do 

desenvolvimento das atividades em sala de aula;  

d) O Curso básico de cooperativismo que contém as informações básicas 

acerca do surgimento do cooperativismo, os valores, os princípios, a 

cooperativa e sua organização social, dentre outros; 

e) Livros Sementes da Cooperação os quais contêm livro do aluno e do 

professor; 

f) O site http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperjovem/ do 

programa apresenta de forma interativa para o aluno o Programa 

Cooperjovem. Há abas de como participar, de apresentação do estatuto 

da criança e do adolescente e do clube do pinho. Aos professores, 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperjovem/
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apresenta o Cooperjovem, suas fases, como participar e o material 

didático e, para as escolas, apresenta o cooperjovem e como participar. 

Além disso, está disponibilizado no site um link para biblioteca que 

contém informações acerca do programa para alunos e professores. Por 

fim, disponibiliza um chat para promover a interação com toda a 

comunidade cooperjovem. 

 

Desde 2006, os materiais se encontram em elaboração e reelaboração com 

a finalidade de aprimoramento dos conteúdos e linguagem para, assim, atender de 

forma mais eficiente as demandas oriundas das práticas em sala de aula. 

Desse modo, o programa Cooperjovem alia investimentos na formação 

integral de crianças e jovens, na criação de estratégias inovadoras que 

proporcionam aprendizagens significativas com a qualificação profissional de 

educadores que se dispõem a cooperar com a superação de práticas que 

comprometem uma convivência mais solidária entre os diversos segmentos das 

comunidades educacionais.  

Para realização da redação, o regulamento define que o professor 

desenvolverá atividades em sala de aula que facilitem a reflexão e compreensão do 

tema, estimulando os alunos à pesquisa e a debates. Dessa forma, a construção do 

texto tende a ser mais prazerosa e o aluno terá a certeza de que é o verdadeiro 

autor do texto produzido.  

Portanto, os alunos e os professores devem seguir as seguintes condições e 

instruções de produção textual: 

De forma geral o aluno deverá saber que sua produção textual destina-se a 

um leitor. Devendo, portanto, ser claro ao transmitir sua mensagem. Enquanto 

produtor do texto, deve compreender o motivo pelo qual escreve. Para este 

momento, o professor orientará seus alunos a desenvolverem um comportamento de 

leitor e escritor. Para auxiliar na produção dos textos, o professor promoverá, 

consoante o regulamento do prêmio: 

a) Leituras dos materiais do Programa Cooperjovem e outros materiais paradidáticos 

utilizados na execução do programa, os quais auxiliarão as crianças a 

desenvolver o conceito de cooperação, os valores, princípios e a doutrina 

cooperativista e, por meio de debates e da utilização de revistas, jornais e outras 



81 

 

referências bibliográficas, blog do cooperativismo da OCB, trazê-los ao contexto 

do tema proposto. 

b) Após a discussão em sala, deverá ser solicitado aos alunos que escrevam sobre 

o tema. 

c) O professor precisará efetuar a revisão dos textos junto com os alunos a fim de 

trabalhar as correções gramaticais, ortográficas e verificar se o tema foi abordado. 

d) Se necessário, solicitará ao aluno que reescreva o texto, sendo essa a versão 

final que será entregue à comissão julgadora no âmbito da escola. 

 

Em quase todas as edições, o gênero e tipo dos trabalhos desenvolvidos 

pelos professores com os alunos foram livres. Apenas a edição do prêmio 2009 

estabeleceu a orientação para que se desenvolvesse uma produção textual que 

promovesse a tipologia narração de uma história. 

Para o desenvolvimento e realização de cada etapa do Prêmio Nacional de 

Redação do Programa Cooperjovem, cada ator envolvido nesse processo possui as 

seguintes responsabilidades: 

 

Ator Responsabilidade 

Escola De acordo com o calendário do regulamento, a escola deverá 
lançar o prêmio em conjunto com os professores, divulgando as 
datas para as etapas de produção em sala de aula, inscrição e 
julgamento das três melhores produções textuais por categoria e 
envio à unidade estadual do Sescoop. 

Unidade estadual do 
Sescoop 

Coordenar o prêmio no âmbito do estado, realizando o lançamento 
nas escolas e cooperativas educacionais participantes do Programa 
Cooperjovem; acompanhar a 1ª fase do prêmio no âmbito da 
escola; realizar a 2ª fase de seleção e encaminhar à Unidade 
Nacional do Sescoop as três melhores produções textuais por 
categoria, conforme o calendário do regulamento. 

Unidade Nacional do 
Sescoop 

Orientar e coordenar o prêmio em âmbito nacional; fornecer o 
material para que as unidades estaduais realizem a divulgação nas 
escolas e cooperativas educacionais; realizar a última fase de 
seleção conforme o calendário do regulamento; divulgar e publicar 
as produções textuais dos finalistas da última fase de seleção. 

Quadro 05 (Q05) - Apresentação dos atores envolvidos no Prêmio e suas respectivas 
responsabilidades. 

 

Este quadro apresenta de forma sintética os atores designados pela 

execução institucional do Prêmio, bem como suas responsabilidades. Este fato 

orienta as escolas participantes, bem como orienta acerca dos seus limites e 

possibilidades. 
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Para consecução da realização das atividades, o prêmio está organizado em 

três fases, que compõem o processo seletivo que constitui o concurso do Prêmio 

Nacional de Redação do Programa Cooperjovem. São elas: 

Fases Composição Atribuições 

FASE I: 
ESCOLA 

 

A escola constitui uma comissão 
julgadora escolar, formada por 3 
(três) membros, sendo:  
 
1 diretor (a); 
1 técnico (a) da cooperativa parceira 
ou, em caso de impossibilidade, 
coordenador (a) pedagógico (a); 
1 professor(a) da escola que não 
tenha alunos participantes na edição 
do prêmio. 

A comissão julgadora deverá receber 
as redações e selecionar as três 
melhores por categoria, e inscrevê-las 
na unidade estadual do Sescoop. Bem 
como, providenciar os documentos 
necessários e obedecer os prazos 
fixados no calendário do regulamento. 

FASE II: 
UNIDADE 

ESTADUAL 

A unidade estadual do Sescoop 
constituirá uma comissão julgadora 
estadual composta por no mínimo 3 
(três) e no máximo 5 (cinco) 
membros

6
, sempre em número impar, 

para julgar e selecionar as redações, 
em âmbito estadual, a luz dos 
critérios de avaliação.  

Conferir os documentos; realizar o 
julgamento das melhores redações, 
conforme os critérios de avaliação; 
Enviar à Unidade Nacional do Sescoop 
as redações selecionadas no âmbito do 
estado, atendendo aos prazos 
previstos no regulamento. 

FASE III: 
UNIDADE 

NACIONAL 

A Unidade Nacional constituirá uma 
comissão julgadora nacional, composta 
por 5 (cinco) membros

7
, Sendo estes: 

 
2 representantes da Unidade Nacional 
do Sescoop; 
1 representante do Sescoop estadual; 
1 técnico de cooperativa; 
1 profissional da área de educação. 

Conferir os documentos e regularidade 
das inscrições; Julgar e selecionar as 
três melhores redações, por categoria, 
em âmbito nacional, conforme os 
critérios de avaliação definidos em 
regulamento; Realizar a solenidade

8
 de 

premiação e publicar os textos 
classificados para a última fase em 
material específico. 
 

Quadro 06 (Q06) - Apresentação das fases, composições e atribuições, do processo seletivo 
que compõe o concurso do Prêmio. 

 

                                                           

6
 Os integrantes da comissão não poderão ser membros das escolas participantes da edição do 

prêmio. 

7
 Todos os membros da comissão julgadora nacional são “não participantes da comissão 

organizadora nacional do prêmio, bem como das unidades estaduais participantes da edição do 
prêmio”. 

8
 A solenidade de premiação nacional ocorre de acordo com o calendário constante no 

regulamento, podendo ter sua data alterada, a qualquer tempo, sem prévio aviso, a critério da 
Unidade Nacional do Sescoop. A Premiação Nacional contempla os três primeiros colocados de 
cada categoria, os quais são contemplados com uma viagem a Brasília para recebimento da 
premiação, acompanhados do seu acompanhante legal e do coordenador do Programa 
Cooperjovem da Unidade Estadual em local definido pela Comissão Organizadora Nacional do 
Prêmio. 
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Este quadro possibilita visualizar as fases, como cada etapa está composta, 

assim como, as atribuições de cada um, demonstrando assim transparência e 

seriedade ao Prêmio. Por sua vez, a coordenação Nacional do programa 

Cooperjovem busca orientar e subsidiar os professores com a realização e semanas 

pedagógicas, cursos de cooperativismo, assim como no fornecimento de textos 

complementares, com o intuito de embasar os professores acerca dos conteúdos do 

cooperativismo. 

Mesmo reconhecendo que no mercado há uma relativa literatura sobre o 

cooperativismo, que engloba fatores históricos, os principais precursores, 

experiências exitosas e desafios experimentados pelo sistema ao longo do tempo, 

assim como legislação e outras informações indispensáveis, a fim de suprir as 

lacunas ainda existentes, principalmente quando se trata da formação para o 

cooperativismo como processo educativo que se ampara na adoção de valores 

capazes de guiar a prática social na direção dos interesses das coletividades. 

 

 

4.2 reunindo o corpus 

 

 

O critério de seleção do corpus foi definido em função da classificação das 

redações que alcançaram o primeiro lugar em suas categorias, sendo, destarte, um 

critério qualitativo que buscou os critérios de avaliação como parâmetros de escolha. 

Partimos de um universo de 362 (trezentas e sessenta e duas) redações, no 

entanto, optamos pelo critério qualitativo por reconhecer que em todas as edições as 

redações são orientadas pelos professores os quais desenvolvem atividades em 

sala de aula que propiciam a reflexão e compreensão do tema pelos alunos 

auxiliando na escrita de suas redações e que desse modo, esses alunos são 

estimulados a pesquisar previamente sobre o tema, tornando a elaboração da 

redação mais prazerosa, na qual aluno assume a autoria do texto produzido, tendo 

livre escolha quanto à tipologia a ser adotada, sendo guiados por seus professores e 

regulamentos. 

Foi observada nos regulamentos a definição dos critérios de avaliação sendo 

estes: a) Criatividade; b) Conteúdo coerente com o tema; c) Originalidade; d) 

Clareza e seqüência de idéias; e) Vocabulário, e cada critério avaliado, recebe uma 
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pontuação que segue uma escala de 0 a 10 pontos, totalizando 50 pontos. E na 

ocorrência de empate são considerados vencedores os alunos de menor série 

(dentro da sua categoria) e, permanecendo o empate, os de menor idade. 

Por ter a nossa pesquisa o objetivo de explicar o fenômeno que se observa, 

assim como sua descrição e seu significado, é que, enfim, constituímos a amostra 

do nosso corpus desta dissertação. Sendo, portanto, cinco redações na categoria I e 

cinco redações na categoria II, as quais alcançaram o primeiro lugar em suas 

respectivas categorias, totalizando 10 (dez) redações objeto deste estudo, por 

compreendermos que essas redações atendem na totalidade os critérios de 

avaliação. 

 

 

4.3 Os procedimentos de análise 

 

 

Nesta seção o foco é pormenorizar os procedimentos essenciais desta 

análise. Para tanto, partimos dos objetivos mencionados no capítulo inicial desta 

dissertação, as quais foram: analisar como os alunos apresentam seus argumentos 

e como estes produz efeitos de sentidos em seus textos. Na busca pelo atendimento 

a essas metas, traçamos especificamente estes caminhos: identificar quais os 

principais argumentos utilizados por esses alunos, quais os lugares de suas 

argumentações, como o auditório interfere nas teses defendidas e na elaboração 

das redações desses alunos, e quais os efeitos de sentido que essas produções 

textuais apresentam. 

Partimos da Análise do Discurso9 como forma de análise10, no entanto, 

reconhecemos que na análise do discurso perdura a ausência de uma padronização 

metodológica para a análise dos textos. Desse modo, adotamos por referência os 

procedimentos metodológicos de Souza (2003), o qual propõe a elaboração de 

                                                           
9
 “Análise de discurso é uma designação comum a múltiplas formas de analisar a relação entre o 

sentido e a linguagem, bem como as suas repercussões sociais e políticas.” (CARVALHO, 2000, p. 
143) 

 
10 “A análise de discurso oferece um manancial importante de instrumentos para compreender a 

construção do sentido ou significado. [...] cada instrumento dá a ver aspectos diferentes do texto e faz 
uma contribuição distinta para o estudo da relação entre o texto e as realidades sócio-políticas em 
que ele se enquadra.” (CARVALHO, 2000, p. 155)  
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quatro questões, a partir dos objetivos específicos, a serem aplicadas nas 10 (dez) 

redações que compõem este corpus, para que possam ser confrontadas; neste 

caso, com as técnicas argumentativas, os lugares da argumentação, a influência do 

auditório e por fim observarmos alguns efeitos de sentido. Almejando assim, atender 

aos objetivos dessa pesquisa. A seguir as quatros questões que foram 

estabelecidas: 

 

a) Quais argumentos basilares foram empregados pelos alunos (as técnicas 

argumentativas)? 

b) A que lugares se referem esses argumentos? 

c) Em que aspecto o auditório interfere na produção dos textos (redação) 

dos alunos e nas teses defendidas? 

d) Quais os efeitos de sentido expostos nos textos? 

 

Após aplicação dessas questões – as dez redações selecionadas – 

obtivemos a extensão do corpus dessa pesquisa e tomamos por referência ainda os 

procedimentos metodológicos tomados por Silva (2012), o qual elaborou um quadro 

demonstrativo, para apresentar Os argumentos basilares utilizados pelos alunos em 

suas teses, o nosso quadro é o 07, que apresenta as principais técnicas levantadas 

por esses alunos na criação de seus textos, pretende-se com este quadro 

apresentar uma visão macro do nosso objeto de estudo. O referido quadro tem a 

finalidade de auxiliar a interpretação e análise no capítulo a seguir. 
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5 A ANÁLISE DAS REDAÇÕES 

 

 

Inicia-se o trabalho de análise pela 
constituição do corpus, delineando-se seus 
limites, na mesma medida em que se vai 
iniciando um primeiro trabalho de análise, 
retomando-se conceitos e noções, pois a 
análise de discurso tem um procedimento que 
demanda um ir-e-vir constante entre teoria, 
consulta ao corpus e análise (ORLANDI, 
1999, p. 66-7).” 

 

 

Este capítulo desta dissertação tem por objetivo apresentar a análise dos 

textos selecionados, o corpus, a partir dos procedimentos metodológicos adotados 

no capítulo anterior. A partir desse ponto, abordamos como os alunos apresentam 

seus argumentos e como estes produzem efeitos de sentidos em seus textos, 

objetivo central de nossa pesquisa. 

Para o atendimento do objetivo central, elaboramos um passo a passo com 

os objetivos específicos, que busca descrever quais os principais argumentos 

utilizados por esses alunos; os lugares argumentativos; a interferência do auditório 

ao influenciar a escolha dos argumentos para defender suas teses; quais os efeitos 

de sentidos por eles construídos em suas redações. 

Partimos da perspectiva dos postulados bakhtinianos que defende que todo 

discurso é promovido pela interação social e que as palavras não são neutras. Logo, 

o discurso aqui é compreendido como dialético e dialógico. 

Assim, para criar as condições de produção das redações, os professores 

realizam: leituras dos materiais do Programa COOPERJOVEM e de outros materiais 

paradidáticos com vistas a auxiliar as crianças a desenvolverem o conceito de 

cooperação, os valores, princípios e a doutrina cooperativista, realizam debates, 

utilizam revistas, jornais dentre outras referências bibliográficas e de modo interativo 

navegam no blog da turma cooperação. 

Todo esse arcabouço é utilizado para apresentar aos alunos o contexto do 

tema proposto. Após a utilização dessas ferramentas, o professor promove 

discussões em sala, a partir de então, solicita aos alunos que escrevam sobre o 

tema. Logo após, o professor efetuará a revisão dos textos junto com os alunos a fim 
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de trabalhar as correções gramaticais, ortográficas e verificar a abordagem do tema. 

Se necessário, o professor solicitará ao aluno a reescrita desse texto. No quadro 07, 

a seguir, apresentamos os argumentos centrais que foram utilizados pelos alunos 

para sustentarem suas teses, dentro desse contexto de produção e, com isso 

conseguirem adesão dos seus interlocutores. Além, disso obtivemos uma visão 

panorâmica do corpus ora selecionado. 

 

 

5.1 As técnicas argumentativas utilizadas 

 

 

A definição por essa ou aquela técnica exige dos alunos conhecimentos 

prévios. A quem deve convencer, persuadir, para assim, enaltecer os efeitos da 

argumentação. Para isso, é importante enfatizar que, ao realizar a escolha por 

determinada técnica o aluno deve está consciente do seu auditório, dos lugares que 

irão recorrer para sustentar suas teses, assim como ter uma previsão dos efeitos de 

sentidos que desejam provocar. 

Os alunos defendem suas teses orientados inicialmente pelos temas 

correspondentes (nesta pesquisa, o tema é escolhido anualmente pelos 

organizadores do prêmio) e segundo as orientações para elaboração de suas 

redações. Tornam-se desse modo unívocos ao defenderem a cooperação, pois 

participam do mesmo contexto situacional e compartilham as mesmas condições de 

elaboração de suas redações. Desse modo, suas teses são semelhantes e 

convergem quanto ao conteúdo temático. Caberá à análise, redação a redação, 

apresentar suas especificidades no que se refere à produção dos efeitos de sentidos 

e às respectivas influências do auditório. Para esta análise, foram selecionados 

alguns trechos dessas redações para esclarecer o referido fenômeno. Esta seleção 

dos trechos ocorreu da seguinte forma: ao identificar na redação o fenômeno este foi 

comparado com a teoria para o devido enquadramento, no entanto, todas as 

redações apresentaram as características e para não se tornar repetitivo 

selecionamos duas a duas, assim apresentamos as mais significativas. 

Esta técnica possibilita apresentar de forma sintética as teses defendidas 

pelos alunos em suas redações, bem como apresentam os principais argumentos 

que as sustentam, no decorrer das 5 (cinco) edições do prêmio, que neste caso 
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compartilham do conteúdo temático. É preciso considerar que estas redações 

atendem às mesmas condições de produção, bem como são construídas sob o 

mesmo direcionamento e contexto situacional. Desse modo, é pertinente ressaltar 

que todas as redações seguem os procedimentos do regulamento do prêmio e o 

professor promove e cumpre uma sequência de atividades em sala de aula para 

atender ao regulamento. Vejamos, portanto, o quadro abaixo: 

 

Nº Prêmio / Categoria / Ano Argumento Central 

Redação  
I 

I Prêmio – Categoria I / 2007 

Argumentos baseados na estrutura do real,  

por ligações de sucessão, e argumentos que 

fundam a estrutura do real, pelo exemplo. 

Redação 
II 

I Prêmio – Categoria II / 2007 

Argumentos baseados na estrutura do real,  

por ligações de sucessão, e argumentos que 

fundam a estrutura do real, pelo exemplo. 

Redação 
III 

II Prêmio – Categoria I / 2008 

Argumentos que fundam a estrutura do real, 

pelo exemplo, e argumentos baseados na 

estrutura do real, pelos argumentos da 

autoridade e da coexistência. 

Redação 
IV 

II Prêmio – Categoria II / 2008 

Argumentos fundam a estrutura do real, pelo 

exemplo e pelo do raciocínio pela analogia. 

 

Redação 
V 

III Prêmio – Categoria I / 2009 

Argumentos que fundam a estrutura do real, 

pelo exemplo, e pelos argumentos quase 

lógicos, por argumento de regra de justiça. 

Redação 
VI 

III Prêmio – Categoria II / 2009 

Argumentos que fundam a estrutura do real, 

fundados pelo exemplo, e argumentos 

baseados na estrutura do real, pelos 

argumentos de ligação e coexistência. 

Redação 
VII 

IV Prêmio – Categoria I / 2010 

Argumentos que fundam a estrutura do real, 

fundados pelos argumentos de ilustração e 

modelo. 

Redação 
VIII 

IV Prêmio – Categoria II / 2010 

Argumentos baseados na estrutura do real, 

por argumento ligações simbólicas, e pelos 

Argumentos que fundam a estrutura do real, 

por argumentos de ilustração. 
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Nº Prêmio / Categoria / Ano Argumento Central 

Redação 
IX 

V Prêmio – Categoria I / 2011 
Argumentos baseados na estrutura do real, 

por argumento pelo exemplo. 

Redação 
X 

V Prêmio – Categoria II / 2011 
Argumentos que fundam a estrutura do real, 

pelo argumento do exemplo e pelo modelo. 

Quadro 07 (Q07) – Apresentação dos argumentos utilizados pelos alunos na construção de 
suas teses. 

 

O quadro 07 apresenta de forma sintetizada os argumentos centrais de cada 

redação. E nos mostra que as principais técnicas argumentativas utilizadas pelos 

alunos em suas produções textuais correspondem, em sua maioria, aos argumentos 

que fundam a estrutura do real (por argumentos pelo exemplo e pelo modelo). 

Desse modo, observamos nas ilustrações abaixo trechos das redações nove 

(Quadro 16) e dez (Quadro 17), respectivamente: 

 

 
TEMA: “COOPERANDO PARA UM MUNDO MELHOR, PRESERVANDO O MEIO 

AMBIENTE” 
 

Cooperar é coisa séria, 

Temos que nos unir, 

A natureza é muito bela, 

Não podemos destruir. 

 

[...] 

Sou criança e o futuro, 

Aprendi a valorizar, 

Tenho que ser consciente, 

Para o mundo melhorar. 

 

Quadro 16 (Q16) – Transcrição da redação categoria I (4 ao 5º ano) – ano 2011 

 

 
TEMA: “JUVENTUDE; O FUTURO DAS COOPERATIVAS”. 

 
JOVENS: UMA NOVA PORTA SE ABRE 

 
[...] 

O primeiro emprego é o mais difícil, pois o adolescente não possui experiência 

suficiente, dessa forma, ele se vê desnorteado. E é nesse ponto que as cooperativas 

atuam. Um jovem bem formado e preparado tem grandes chances de conseguir um 

emprego. Assim, as cooperativas desenvolvem Programas em que o principal objetivo é 

prepará-los para o mercado de trabalho. Com isso, é explorada a parte produtiva e 
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criativa de cada um.  

[...] o cooperativismo não é uma alternativa para aqueles que apenas almejam 

crescer e crescer. A cooperação transforma; ela não somente prepara para o mercado 

de trabalho como torna melhor o indivíduo. Tornando assim, novos seres com valores e 

responsabilidades. 

Quadro 17 (Q17) – Transcrição da redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2011 

 

Analisando os quadros 16 e 17 temos que a grande maioria dos alunos 

armazena as informações repassadas por seus professores, por meio da 

apresentação dos conteúdos e materiais, bem como as pesquisas e produções em 

sala de aula e os alunos fundamentam-se em suas próprias experiências, pelo 

exemplo ou modelo. Desse modo, essas experiências interagem com o mundo 

vivencial. 

Verificamos que os alunos subsidiam seus argumentos tomando por 

referência suas vivências cotidianas, ao transcreverem em seus textos fragmentos 

de sua vivência com a cooperação – tese central das redações – que dialogam com 

histórias contadas pelo professor, com os textos paradidáticos, com o exercício 

prático da cooperação, formando, portanto, suas concepções individuais acerca da 

cooperação, que, por conseguinte, implicará a escolha das estratégias para suportar 

suas argumentações, assim como, atestá-las como verdadeiras. 

 

 

5.2 A influência do auditório na construção das teses 

 

 

O destaque desse tópico consiste em compreender como o auditório desses 

alunos (técnicos de cooperativas, professores, coordenadores do Programa 

COOPERJOVEM, presidentes de cooperativas, programas de televisão, dentre 

outros) interfere influenciando na escolha dos argumentos para defender suas teses, 

uma vez que, ao participarem do prêmio nacional de redações, eles têm 

conhecimento prévio de seu auditório. 

Partimos do ponto de vista da Retórica, segundo a qual, ao pronunciarmos 

um enunciado, constituímos um diálogo com outros discursos que permeiam a 

sociedade, no entanto, temos um interlocutor definido cuja adesão à tese 

apresentada almejamos. 
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Nossa análise parte das redações premiadas, no período de 2007 a 2011, 

no entanto, os regulamentos das edições do prêmio e as demais instruções 

normativas não compõem nosso objeto de estudo. 

É pertinente ressaltar que todos os alunos participam de forma igualitária, ou 

seja, todos dispõem das mesmas condições de produção textual, uma vez que as 

escolas participantes do prêmio de redação atuam junto ao Programa 

COOPERJOVEM por meio do cunho transversal e desenvolvem temáticas voltadas 

para a aprendizagem da cidadania, a prática coletiva e a aplicação das 

aprendizagens em situações concretas da vida dos alunos e das comunidades 

envolvidas. Essas, portanto, são as condições de produção que julgamos 

igualitárias. Passamos à análise acerca da influência do auditório em três trechos 

selecionados, dentro do universo das redações premiadas. A seleção desses 

trechos foi aleatória, pois todas as redações apresenta aspecto de influência do 

auditório. 

Analisando o trecho da produção textual (1º lugar – categoria II, ano 2007), 

quadro 09, intitulada “Cooperativismo. Você Participa. Todos Crescem.”  

 

[...] 

Esse é o princípio fundamental do cooperativismo, o elo entre as pessoas, 

desenvolvendo o espírito de união, cooperação companheirismo, integração entre 

outros. Possibilitando o crescimento econômico, social e cultural e o decréscimo da 

violência, da inveja, do individualismo e outros valores negativos. 

[...] 

Na escola onde estudo, há cinco anos tem o projeto COOPERJOVEM, houve 

muitas mudanças desde que começaram a nos passar os princípios da cooperação. 

Quadro 09 (Q09) –  Transcrição da redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2007 

 

O aluno utiliza-se das ligações que fundamentam o real pelo recurso ao caso 

particular. Explana ao seu auditório que “Na escola onde estudo, há cinco anos tem 

o projeto COOPERJOVEM, houve muitas mudanças desde que começaram a nos 

passar os princípios da cooperação.” Desse modo, especificamente, apresenta o 

argumento pelo exemplo, manifestando claramente sua intenção de apresentar o 

fato como exemplo, por dialogar diretamente com a história vivida por ele na escola, 

e enfatiza uma temporalidade aos interlocutores: que há cinco anos, comentando 

que, durante esse tempo, houve muitas mudanças. O aluno, ao mesmo tempo, 

esclarece ainda a causa disso, que é o fato de o Projeto COOPERJOVEM transmitir 
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a eles (o auditório particular – os colegas de sala de aula) os princípios da 

cooperação, logo, quer que seu auditório absorva isso como algo positivo, por se 

referir a um acontecimento de seu cotidiano, sendo, portanto, um fato verídico, 

vivenciado por ele no dia a dia. O aluno intitula a redação Cooperativismo. Você 

Participa. Todos Crescem, chamando, com isso, o auditório para o diálogo ao 

mesmo tempo em que se faz presente e faz um convite a esse mesmo auditório: se 

cada um fizer a sua parte e usufruindo dos métodos cooperativistas, conquistaremos 

um mundo melhor estabelecendo, ao mesmo tempo, um acordo prévio com seu 

auditório. Este convite remete a voz do professor ao solicitar de seus alunos o 

retorno em tempo hábil das atividades em grupo propostas pelo Programa e 

mediada por ela em sala de aula, de que os alunos estabeleçam um acordo de ajuda 

mútua, pois se cada um fizer a sua parte, irão conquistar o melhor, pois por menor 

que seja sue ato, ele fará diferença. O aluno, desse modo, dialoga com os discursos 

que circulam o mundo cooperativista fazendo uma relação direta com o valor ajuda 

mútua presente no movimento cooperativista para subsidiar a sua tese e, assim, 

conseguir o seu assentimento. 

Por conseguinte, analisamos a produção textual (1º lugar – categoria I, 

2007), quadro 08, intitulada Cooperar Sempre na qual o aluno afirma que quando 

todos trabalham muito e fazem com dedicação a sua parte a cooperativa cresce. O 

aluno também chama o auditório para o diálogo e para a responsabilidade de fazer a 

sua parte, sustenta sua tese a partir do lugar da qualidade, valorizando o trabalho, o 

esforço individual de cada um, segundo Perelman e Tyteca (2005). Aristóteles 

concebe que esse fato se relaciona com a pessoa, com o esforço, pois, para o 

filósofo, apresentar uma coisa como difícil ou rara é um meio de valorizá-la. 

Desse modo, percebemos que o aluno tem conhecimento prévio de seu 

auditório. E que utiliza o argumento pelo modelo que funda a estrutura do real, para 

conseguir sua adesão, ao explicitar que geralmente as cooperativas também 

interagem com as comunidades onde estão inseridas, criando uma rede de 

colaboração que melhora a situação de todos. Portanto, apresenta sua tese ao seu 

auditório como um modelo - uma rede que melhora a situação de todos - logo, o 

aluno é influenciado por este modelo que para ele representa uma conduta que 

impõe prestígio social. E esclarece que, ao adotar o cooperativismo, cresce a 

sociedade, pois indivíduos auto-suficientes financeiramente precisam menos de 

Programas sociais do governo para viver, proporcionando uma vida mais digna. 
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Nesta afirmação, é evidente que o aluno sofre influências das propagandas e/ou 

participação nos Programas sociais do governo e do professor (que durante sua 

participação no curso básico de cooperativismo toma conhecimento do modelo de 

autogestão que as cooperativas possuem), logo, é visível que o diálogo é 

reproduzido para atender às expectativas do auditório. 

Os alunos conhecem as regras contidas no regulamento, portanto, tem 

dimensão do seu auditório que é, a princípio, composto por seus colegas de sala, 

pelo professor, por coordenadores do Programa, presidentes de cooperativas, 

dentre outros. Entretanto, é pertinente ressaltar que a voz do professor possibilita 

uma maior influencia a formação discursiva do aluno. Notamos que o aluno se 

apropria das palavras auto-suficientes, financeiramente, Programas sociais 

demonstrando em seu texto conhecer a economia de forma complexa, explicitando 

que a falta de condições financeiras o faz depender de programas sociais, e que 

financeiramente isso é ruim, pois a melhor condição seria ser autossuficiente. 

No entanto, chama a atenção que alunos na faixa etária entre 8 e 10 anos e 

estejam preocupados com conceitos financeiros, auto-suficiência, programas 

sociais. Por compreender que nessa faixa etária esses alunos possuem interesses, 

no lúdico, nas brincadeiras, nas ilustrações. 

Notadamente visualizamos que o regulamento do prêmio permite que o 

professor faça correções antes de ser encaminhado à Unidade Estadual, o que pode 

gerar uma possibilidade de uma orientação tendenciosa, afinal, por se tratar de uma 

premiação nacional, um bom resultado trará prestígio social para escola. 

Observamos o que designam os PCN da língua portuguesa a esse respeito, 

 

a conversa entre professor e alunos é, também, uma importante 
estratégia didática em se tratando da prática de produção de textos: 
ela permite, por exemplo, a explicitação das dificuldades e a 
discussão de certas fantasias criadas pelas aparências. Uma delas é 
a da facilidade que os bons escritores (de livros) teriam para redigir. 
Quando está acabado, o texto praticamente não deixa traços de sua 
produção. Este, muito mais que mostra, esconde o processo pelo 
qual foi produzido. Sendo assim, é fundamental que os alunos 
saibam que escrever, ainda que gratificante para muitos, não é fácil 
para ninguém (BRASIL, 1997, p. 50). 

 

Não desconsideramos a conversa entre o professor e aluno, mas 

consideramos que esta deve ser explicativa, orientadora e que o aluno tenha a 

liberdade de escolher e não apenas retomar o discurso do professor, reafirmando-o. 
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Entretanto, é preciso que o professor tenha leveza na condução e orientação de 

suas turmas, para que, no seu exercício diário de seu ofício, possibilite a seus 

alunos a criação, a liberdade, levando-os a reconhecer o sentido de se fazer 

presente, de interagir em uma sala de aula, na sua rua, no bairro, na sua cidade e, 

por conseguinte, no mundo. Compartilhamos, pois, do pensamento contido nos PCN 

de Língua Portuguesa (1997, p.50), segundo o qual escrever, não é fácil para 

ninguém, mesmo sendo deleitoso para muitos. 

Acerca da análise realizada nas redações citadas, observamos que os 

alunos tomam como referência os personagens da revista em quadrinhos da turma 

cooperação, e mantém o diálogo constante com seus professores que neste 

processo é o seu interlocutor mais próximo. No entanto, seus demais interlocutores 

podem ser classificados como indeterminados considerando que suas produções 

textuais após serem classificadas como finalistas são publicadas e distribuídas por 

todo o Brasil e quiçá no exterior. 

Ressaltamos ainda, que os discursos e termos empregados pelos alunos 

são compatíveis com os discursos e termos utilizados no mundo cooperativista. Isso 

demonstra que os alunos se apropriaram desses termos específicos e estes fazem 

parte de seus discursos.  

Acreditamos que uma mudança didática no que se refere à adequação da 

linguagem do material favoreça aos professores o repasse dos conteúdos buscando 

um equilíbrio maior quanto à faixa etária e o discurso proferido por cada aluno. 

Consideramos, por fim, que todas as redações do corpus deste trabalho possuem 

um auditório particular, tendo em vista que seus interlocutores são delimitados, 

instituídos. 

 

 

5.3 Os lugares da argumentação 

 

 

É importante ressaltar que os alunos ao elaborarem seus argumentos, se 

reportam a algum lugar. No capítulo II, descrevemos tecnicamente esse fenômeno. 

Aqui visualizamos que os alunos recorrem a essas premissas na busca de um 

acordo prévio com o seu auditório, com vistas a potencializar a adesão dos espíritos, 

ou seja, a adesão dos interlocutores às suas proposições. Nosso objetivo neste 
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presente neste presente tópico é apresentar, os lugares argumentativos dos quais 

esses alunos se nutrem e que são reproduzidos em seus discursos, por meio de 

suas redações. 

Buscamos apresentar os lugares a que os alunos recorreram para 

constituírem suas argumentações. Analisando a quinta redação, no quadro 12, 

observamos a narração de uma experiência vivida como referência. Vejamos de que 

lugar ela surge. 

 

 

O COOPERATIVISMO BOM DE BOLA 

 

Todos os dias os meninos se reuniam no campinho para jogar futebol. Eram 22 ao 

todo. Era muito divertido, mas havia um problema: a bola era feita de meia de pano. 

Uma bola de futebol era muito cara para que um deles a comprasse sozinho. 

Resolveram, então, compra-la juntos. Cada um economizaria dois reais por semana e 

logo teriam o necessário. 

[...] 

Nina, Kazu, Lucas, Juju, Pinho e Pinha apareceram para resolver o problema dos 

jogadores de futebol. 

A turminha da Cooperação explicou muitas coisas sobre cooperativismo e deu 

uma ideia muito boa aos amigos que estavam discutindo. 

- Que tal vocês fazerem uma votação? 

- Vamos votar! - resolveram os meninos. 

[...] 

Depois de muito tempo pensando, lembraram-se do seguinte ensinamento da 

Turminha da Cooperação: “é muito mais fácil fazer as coisas juntos do que fazê-las 

sozinho”. Cada um guardaria a bola uma vez na casa. 

Os meninos aprenderam esta importante lição:  ”juntos somos mais fortes!”  

Quadro 12 (Q12) – Transcrição da redação categoria I (4 ao 5º ano) – ano 2009 

 

Neste quadro 12, o aluno, por meio de uma narração, promove um diálogo 

com os personagens das revistas em quadrinhos e recorre ao lugar da quantidade, 

pois, consoante o pensamento aristotélico o lugar de quantidade poderá ser 

concebido da seguinte forma: quando um bem que serve a um número muito 

grande de pessoas tem mais valor do que um bem que serve apenas a um 

pequeno grupo. 

Na redação acima, a bola comprada é o bem que será usufruído por todos 

os meninos que jogam futebol no campinho. Por não ter criado a regra de uso da 

bola depois de muito tempo pensando, lembraram-se do seguinte ensinamento da 
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Turminha da Cooperação: “é muito mais fácil fazer as coisas juntos do que fazê-las 

sozinho”. Cada um guardaria a bola uma vez em sua casa, retomando assim, 

também ao lugar do existente, onde o aluno em sua redação esclarece um acordo 

sobre a forma do real. Assim como, Perelman e Tyteca (2005, p. 106) ponderaram 

que “[...] a utilização dos lugares do existente pressupõe um acordo sobre a forma 

do real ao qual são aplicados.” 

Desse modo, o aluno em sua redação, ao afirmar que “é muito mais fácil 

fazer as coisas juntos do que fazê-las sozinho” afirma, uma superioridade do que 

existe, apresentando esta prática de cooperação como algo real. 

Analisando os trechos da redação seis, representado aqui pelo quadro 13, 

na qual o aluno é incentivado em sua redação pelos argumentos que fundam a 

estrutura do real. Fundados ainda pelo exemplo e pelos argumentos baseados na 

estrutura do real, além dos argumentos de ligação e coexistência, podemos obervar 

que: 

 

 

AS AVENTURAS DA TURMA DA COOPERAÇÃO NA MINHA CIDADE 

 

[...] 

- Em Natal, no Rio Grande do Norte. E no momento você está vendo uma praia muito 

conhecida, a praia de Ponde Negra. Aquele ali é o Morro do Careca. 

- Puxa, ele é maravilhoso! – Observou Lucas, - Podemos subir lá, Carol? 

- Não, Lucas, não pode – respondeu Carol olhando para o Morro. – É proibido, pois 

quando antes era permitido, as pessoas arrancavam a vegetação para de apoiar, fazendo com o 

que solo ficasse desprotegido e o Morro do Careca ficasse cada vez menor. 

[...] 

É gente, estamos com um problema – disse Pinho virando-se para a Turma e Carol. – 

Com a queda, as páginas do lodo esquerdo ficaram danificadas. Para ele voltar a voar, 

precisamos limpar, colar e depois lubrificar um pouco as páginas danificadas. 

- Nossa! – exclamou Lucas. – Isso vai da um trabalhão! 

- Não se trabalharmos com cooperação. Se todos ajudarem, logo, logo, estaremos voando 

– disse Nina. 

Assim, cada um ficou encarregado de uma tarefa. Kazu e Nina foram comprar cola e 

pincéis para passá-la e para limpar o livro; Lucas e Juju foram comprar lencinhos para passar 

nas páginas; Carol e Pinha foram comprar uma graxa especial; e pinho ficou com o livro, 

tomando conta para que nada prejudicasse o já frágil livro. 

Quando todos compraram os materiais, se juntaram a Pinho e página por página eles iam 

limpando, colando e lubrificando. Finalmente, com muito trabalho em grupo, eles recuperaram o 

livro, que ficou flutuando perfeitamente. Mas já eram cinco horas da tarde, e estava 

escurecendo. 

Quadro 13 (Q13) – Transcrição da redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2009 
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Neste quadro 13, se torna claro que o aluno promove um diálogo com os 

personagens da Turma da Cooperação e, assim, recorre ao lugar da essência, ao 

valorizar os personagens da Turma da Cooperação como representantes da 

cooperação. Logo, esses personagens são apresentados como representantes da 

prática da cooperação. 

O aluno se reporta ainda ao lugar da qualidade: para o aluno a cooperação é 

uma prática que se distingue o que faz ganhar valor iminente, pois ainda é algo raro 

experimentado por poucos. Isso está presente no diálogo apresentado não se 

trabalharmos com cooperação. Se todos ajudarem, logo, logo, estaremos voando – 

disse Nina. O aluno se reportou neste caso ao lugar da qualidade. Por se tratar de 

uma prática que mobiliza várias pessoas e por o livro está ameaçado de não voar. 

Neste caso, a cooperação ganhou valor iminente. 

Já analisando os trechos da redação sete, apresentada no quadro 14, 

intitulada O cooperativismo, o aluno se fundamenta no lugar de ordem ao afirmar 

que o cooperativismo surgiu para promover um reforma social dentro do 

capitalismo, visando um melhor modo de vida para as pessoas. É afirmada uma 

superioridade do cooperativismo sobre o capitalismo. Ao mesmo tempo também 

se reporta ao lugar da essência, por conceder um valor superior ao 

cooperativismo, pois este visa a um melhor modo de vida para as pessoas. Por 

fim, é possível ainda que o aluno haja recorrido ao lugar da pessoa quando ele 

introduz que cooperar é ajudar as pessoas e a sociedade em geral e viver melhor, 

onde cada um se torna co-responsável pelo planeta. 

Com base nesse trecho presente na redação “Nas cooperativas existem 

honestidade social” fica claro que existe uma superioridade das pessoas em 

detrimento das coisas, pois Cada indivíduo se preocupa com o bem do outro tendo 

em vista que os atos desses indivíduos sustentam sua autonomia e seu senso de 

justiça. 
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O Cooperativismo  
 
Cooperar é ajudar as pessoas e a sociedade em geral e viver melhor, onde cada 

um se torna co-responsável pelo planeta. 

Nas cooperativas existem honestidade social. Cada indivíduo se preocupa com o 

bem do outro. 

[...] 

O cooperativismo surgiu para promover um reforma social dentro do capitalismo, 

visando um melhor modo de vida para as pessoas. 

[...] 

Assim percebemos o papel fundamental que tem a cooperação em nossa vida. 

Acredito que através dela realmente o mundo possa se tornar um pouco melhor. 

Se todos cooperarem uns com os outros, pensando no bem maior, nossa 

sociedade seria bem mais digna e solidária. 

Quadro 14 (Q14) – Transcrição da redação categoria I (4 ao 5º ano) – ano 2010 

 

Podemos observar os lugares argumentativos no quadro (15), da redação 

oito, em que o aluno ressalta que, no cooperativismo, honestidade, transparência, 

responsabilidade social, ajuda mútua e preocupação com seu semelhante. Esses 

valores são considerados essenciais para um crescimento constante. Desse modo, 

recorre implicitamente ao lugar das pessoas, são as pessoas a razão de ser do 

cooperativismo e que os valores supracitados as vinculam à dignidade, à coragem, 

aproximando-se, do lugar da essência, pois estas pessoas são os representantes 

caracterizados da essência da cooperação. 

 

Semeando cooperação 

 

[...] 

Honestidade, transparência, responsabilidade social, 

Ajuda mútua e preocupação com seu semelhante. 

São valores essenciais, 

Para um crescimento constante. 

 

Possui doze virtudes, 

Mudando as atitudes 

Contrárias a Cooper. 

Objetivando educar. 

Quadro 15 (Q15) – Transcrição da redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2010 

 

Por fim, os lugares argumentativos mais evidenciados pelos alunos que 

fundamentaram seus valores, para reforçar a adesão de suas teses, concentram-se 

no lugar da essência, no lugar da pessoa, no lugar da ordem e do existente. Os 
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demais lugares foram identificados, mas em menor ocorrência. Por essência, o 

cooperativismo estabelece uma relação de o homem estar acima do ter, ou seja, as 

pessoas são melhores do que as coisas, assumindo-se, portanto, o lugar da pessoa.  

Entretanto, é constituído por fragmentos de cada lugar argumentativo, 

assumindo ora mais característica de essência por deter características que valoriza 

o indivíduo que está predisposto a cooperar; ora evidenciando as características do 

lugar do existente, por afirmar a superioridade do que existe, sobre o possível, o 

real; ora o lugar de ordem que, assume uma superioridade das causas sobre os 

efeitos. Não podemos deixar de citar os lugares da quantidade, que são definidos 

apenas por razões quantitativas; e da qualidade, que se contrapõem à virtude do 

número, ganhando, assim, o “raro”, valor eminente. 

 

 

5.4 Alguns efeitos de sentidos produzidos 

 

 

Conhecer a intencionalidade e como as condições de produção dos textos 

premiados torna-se primordial para compreensão dos efeitos de sentidos 

produzidos, uma vez que os argumentos selecionados por eles fundamentam suas 

teses. 

Nesta pesquisa, evidenciamos a tese como elemento essencial, tendo em 

vista que no processo dialógico argumentativo, ela se apresenta como um elemento 

axial: o logos, ou seja, o lado racional da argumentação (SOUZA, 2008b). 

Todo o corpus desta pesquisa possui a cooperação como tese central, 

devido à orientação do regulamento do prêmio, portanto, nesta etapa, tratamos 

apenas dos efeitos de sentidos criados pelos alunos na tentativa de conseguir a 

adesão de seus interlocutores (seu auditório) para alcançarem a classificação em 

primeiro lugar no prêmio. 

Os argumentos mobilizados na redação intitulada Cooperar Sempre estão 

suportados pelos Argumentos baseados na estrutura do real, por ligações de 

sucessão e Argumentos que fundamentam a estrutura do real, por argumento pelo 

exemplo. Apresentamos, abaixo, um trecho da redação um, quadro 08 que 

exemplifica que a cooperação é construída ativamente, com a participação de todos: 
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Cooperar Sempre 

 
[...] 

Uma cooperativa de catadores, por exemplo, tem em função ecológica muito 

grande, pois quando recolhe materiais recicláveis, além de gerar renda e qualidade de 

vida aos seus cooperados, está preservando a natureza. 

Uma garrafa “pet” que levaria aproximadamente 200 anos para se decompor é 

reencaminhada a indústria e transforma-se novamente em algo útil, evitando assim a 

destruição do meio ambiente. 

Por isso, é válido lembrar que com o cooperativismo, você participa e todos 

crescem. 

Quadro 08 (Q08) – Transcrição da redação categoria I (4 ao 5º ano) – ano 2007 

 

Neste quadro 08, observamos que o aluno demonstra claramente a sua 

intenção de apresentar uma cooperativa de catadores como exemplo, e, como 

isso, promove um acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma 

generalização, estabelecendo um sentido de que a cooperativa vai além da 

geração de renda e da qualidade de vida dos seus cooperados, de que ela está 

preservando a natureza. Para o aluno, (sic) está preservando a natureza, é algo 

que não poderá sofrer questionamentos, pois a natureza por essência é 

composta por relações de cooperação. Notoriamente verificamos o uso das 

ligações de sucessão, pois ele recorre a um vínculo causal em que a cooperativa 

exerce um papel essencial, pois tem uma função ecológica muito grande. O 

aluno apresenta uma preocupação com a preservação da natureza ao explicitar 

que uma garrafa “pet” que levaria aproximadamente 200 anos para se decompor 

é reencaminhada a indústria e transforma-se novamente em algo útil, evitando 

assim a destruição do meio ambiente. Mas, que a cooperação com o meio 

ambiente, por meio da cooperativa, levará ao bem estar de todos e afirma por 

isso, é válido lembrar que com o cooperativismo, você participa e todos crescem. 

Na redação 03, no quadro 10, intitulada COOPERJOVEM: resultados na 

escola e na comunidade, o aluno utiliza-se dos argumentos que fundam a estrutura 

do real, pelo argumento do exemplo e argumentos baseados na estrutura do real, 

pelos argumentos da autoridade e da coexistência. No trecho abaixo podemos 

visualizar mais claramente o desenvolvimento do seu texto, que além de ter a 

cooperação como tese, mobiliza os argumentos acima citados para sustentá-la. 
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COOPERJOVEM: resultados na escola e na comunidade 

 

[...] 

O COOPERJOVEM só veio para endossar mais o trabalho da minha professora, 

porque ela trabalha sempre na perspectiva de educar e formar cidadãos capazes de 

promover soluções para os problemas da comunidade escolar. 

Temos uma associação rural e nossos pais são membros dela. Nas reuniões eles 

discutem os problemas da comunidade e juntos buscam solucioná-los. 

Aqui tinha uma família que não tinha onde morar e a comunidade se organizou e 

conseguiu fazer uma casa para a família. 

Minha mãe, meu pai e minha professora sempre falam que a gente só consegue 

as coisas com esforço e com união, e que até o rico precisa do pobre, porque o pobre é 

quem bota o alimento na mesa do rico. Por isso é que mesmo sem saber estamos 

cooperando um com o outro. 

E até na preservação da natureza temos que cooperar. 

Quadro 10 (Q10) – Transcrição da redação categoria I (4 ao 5º ano) – ano 2008 

 

Logo no início do texto, o aluno propõe ao interlocutor a ideia do 

enaltecimento das atividades da professora e que o COOPERJOVEM só veio 

endossar mais o trabalho de sua professora. Em seguida, utiliza-se do argumento 

do exemplo ao afirmar que na comunidade onde mora tem uma associação rural e 

nossos pais são membros dela. Nas reuniões eles discutem os problemas da 

comunidade e juntos buscam solucioná-los. E que, nesta busca de solucionar 

problemas existentes na comunidade a associação, identificou uma família que 

não tinha onde morar e a comunidade se organizou e conseguiu fazer uma casa 

para a família.E assim propõe um acordo prévio com seu auditório, apresentando 

fatos reais de que por meio da cooperação é possível mudar a realidade, as 

condições de vida. 

O aluno recorre ainda à ligação de coexistência da autoridade ao afirmar 

que Minha mãe, meu pai e minha professora sempre falam que a gente só 

consegue as coisas com esforço e com união, e que até o rico precisa do pobre, 

porque o pobre é quem bota o alimento na mesa do rico. Por isso é que mesmo 

sem saber estamos cooperando um com o outro. É perceptível que o aluno sofre 

influência do prestígio de sua mãe, seu pai e sua professora, utilizando os juízos 

de valor dessas pessoas, bem como a autoridade desse grupo de pessoas como 

meio de prova a favor de sua tese. Para esse aluno, é de extrema importância a 
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autoridade dessas pessoas, pois constituem prova e enriquecem sua 

argumentação.  

Prosseguindo as análises, observamos que, na redação 04, quadro 11, 

intitulada COOPERJOVEM: resultados na escola e na comunidade, o aluno, para 

atender a proposta de sua produção, retoma os argumentos que fundam a estrutura 

do real, por argumento pelo exemplo e pelo do raciocínio pela analogia. 

Observemos: 

 

COOPERJOVEM: resultados na escola e na comunidade 

Em um garimpo, os garimpeiros têm certo trabalho para conseguir encontrar uma 

jazida de alguma pedra preciosa. Mas, quando a encontram, mesmo que ainda bruta, 

reconhecem-na facilmente. 

O Programa COOPERJOVEM, similarmente, procura nas pessoas pensamentos, 

mentes preciosas, e quando os encontra, reconhece-os facilmente. Esse Programa vê 

um potencial precioso em cada jovem, e é com esse que ele trabalha, procurando 

aperfeiçoar suas mentes, para que futuramente os jovens possam viver na sociedade 

cooperando com ela. 

[...] Em nossa escola já está se desenvolvendo um Programa de horticultura e 

também de coleta seletiva, o que afirma a importância da cooperação. [...] Seja agora 

ou futuramente, as “preciosidades” encontradas no “garimpo” do COOPERJOVEM terão 

sempre resultados, tanto nas escolas e na comunidade como em vários outros lugares. 

Quadro 11 (Q11) – Transcrição da redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2008 

 

Neste quadro observamos que o aluno em sua redação adota a analogia 

como forma de sustentar a tese e elege como foro o garimpo que é mais conhecido 

do que o Programa COOPERJOVEM que é o tema, recorrendo, assim, a uma 

relação assimétrica que nasce do lugar por ele ocupado no raciocínio. Visualizamos 

essa ocorrência quando o aluno se refere a um tempo em que ele delimita seja 

agora ou futuramente, as “preciosidades” encontradas no “garimpo” do 

COOPERJOVEM terão sempre resultados, tanto nas escolas e na comunidade 

como em vários outros lugares. 

O aluno nesta redação utiliza-se da metáfora ao tratar o Programa 

COOPERJOVEM como um garimpo. Fica claro que tema e foro, respectivamente, 

estão em áreas distintas, onde garimpo se trata de um local de trabalho enquanto 

que o COOPERJOVEM é uma metodologia de prática de ensino. 

Para Souza (2003), uma das principais formas de argumentar por analogia é 

utilizando a metáfora, que funciona como uma analogia através da qual podemos 

expressar elementos do tema e do foro como omissão de outros elementos. 
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Além da analogia o aluno recorre a exemplo, afirmando que em nossa 

escola já está se desenvolvendo um Programa de horticultura e também de coleta 

seletiva, o que afirma a importância da cooperação. Ele manifesta a sua intenção de 

apresentar os fatos como exemplo. Desse modo, identificamos o acordo acerca da 

regra particular que o exemplo é chamado a fundamentar. Nesse caso, a 

argumentação supõe um acordo prévio sobre a própria possibilidade de uma 

generalização da importância da cooperação a partir de casos particulares: o 

desenvolvimento de Programas de horticultura e coleta seletiva em sua escola. 

Concluímos nesta etapa que os alunos, de um modo geral, recorrem aos 

fatos experienciados por eles no cotidiano escolar, logo, suas teses são unívocas 

em torno da cooperação, preservam a sua essência, recorrem ao uso de diversos 

argumentos, prevalecendo o exemplo. Todos os alunos mencionam em suas 

redações fatos do seu cotidiano. Todas as teses aqui analisadas produzem efeitos 

de sentido relacionados à cooperação, o que notoriamente nos leva a concluir que a 

argumentação presente nas redações objeto de estudo desse corpus refrata de 

alguma forma a realidade vivida por esses alunos, o que é utilizado por eles como 

forma de garantir a veracidade de suas teses. 

Esses alunos reforçam suas teses a partir das histórias lidas em sala de 

aula, das práticas de cuidado com o ambiente escolar, com o meio ambiente, assim 

como nos discursos dos pais e professores. Desse modo, fundamentam suas teses 

e, assim, buscam atrair a adesão. Seus auditórios são em grande parte particular, 

estes promovem diretamente interação com o interlocutor ao passo que dialogam 

com outros discursos, para, assim, construir a imagem de que a cooperação é o 

melhor mecanismo de cooperação das pessoas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cooperação entre alunos em sala de aula 
dificilmente se transforma em prática 
sistemática e reconhecida se não for 
suportada por um funcionamento democrático 
e participativo da escola, isto é, se a 
organização escolar e a atividade de 
professores, alunos, funcionários, pais e 
membros da comunidade não se assentar em 
relações de cooperação (COCHITO, 2004, 
p.5). 

 

 

Este capítulo objetiva apresentar algumas reflexões sobre possíveis 

repercussões desta pesquisa, à luz de toda trajetória realizada até aqui, se tornando 

nosso maior desafio, analisar como os alunos do ensino fundamental apresentam 

seus argumentos e como estes produzem efeitos de sentidos em seus textos. 

Especificamente, traçamos o seguinte percurso: inicialmente se tornou 

necessário identificar quais os principais argumentos utilizados por esses alunos; em 

seguida, conhecer quais os lugares de suas argumentações; em continuidade, como 

o professor interfere nas teses defendidas e na elaboração textual desses alunos; 

por fim, conhecer alguns efeitos de sentido que essas produções textuais 

apresentam. Todo o itinerário foi conduzido à luz da metodologia definida no capítulo 

IV – O percurso. Logo, cada etapa acima descrita foi identificada, verificada, descrita, 

analisada, por fim, interpretada. 

Inicialmente o percurso revelou que as principais técnicas argumentativas 

utilizadas pelos alunos em suas produções textuais correspondem, em sua maioria, 

aos argumentos que fundam a estrutura do real (por argumentos pelo exemplo e 

pelo modelo). Quase na totalidade do corpus, os alunos armazenam as informações 

repassadas por seus professores, por meio da apresentação dos conteúdos e 

materiais, bem como as pesquisas e produções em sala de aula. Eles ainda não 

demonstram um pensar por si só. Os alunos fundamentam-se em suas próprias 

experiências, pelo exemplo ou modelo, eles realizam a interação com o mundo 

vivencial. Assim, observamos que os alunos ao utilizarem esses argumentos 
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revelam suas emoções e vivências, por comportar elementos e fatos vinculados ao 

seu cotidiano. 

Concluímos nesta etapa da pesquisa que os alunos subsidiam seus 

argumentos a partir das vivências do dia a dia, ao transcreverem em seus textos 

fragmentos de sua vivência com a cooperação – tese central das redações – que 

dialogam: com histórias contadas pelos professores, com os textos paradidáticos, 

com o exercício prático da cooperação, formando, portanto, suas concepções 

individuais acerca da cooperação. Por conseguinte, essas concepções implicarão na 

escolha das estratégias para suportar suas argumentações, assim como atestá-las 

como verdadeiras. No entanto, sofrem influência de seus auditórios. 

Concluímos que os lugares da argumentação, mais evidenciados pelos 

alunos são constituídos por fragmentos de diversos lugares, assumindo mais 

característica de essência, por deter características que valoriza o indivíduo que 

estar predisposto a cooperar; noutro momento por evidenciar as características do 

lugar do existente  que afirma a superioridade do que existe, sobre o possível, o real. 

Assim, como do lugar de ordem que assume uma superioridade das causas sobre 

os efeitos. Não podemos deixar de citar os lugares da quantidade que define apenas 

por razões quantitativas e da qualidade que se contrapõe a virtude do número.  

Ressaltamos a importância da argumentação em textos escritos por crianças 

do ensino fundamental, em especial por estar relacionada às suas vivências 

cotidianas, isso se deve suas habilidades de escrita. Pois, mesmo que o(s) 

professor(es) não tenham realizado atividades voltadas a argumentação ou até 

mesmo não tiverem seguidos os regulamentos dos Prêmios esses alunos o fazem 

por duas razões percebidas, por terem o acesso aos materiais do programa 

Cooperjovem e por terem desenvolvido a habilidade de relacionar suas vivências 

cotidianas estabelecendo estratégias argumentativas tal como, ao estabelecermos 

uma relação de causa e consequência, a partir de uma ou mais hipóteses, por 

exemplo, para obterem adesão à suas teses. 

Por conseguinte, consideramos que todas as redações do corpus desse 

trabalho possuem um auditório particular, tendo em vista que seus interlocutores são 

delimitados, instituídos e que estes influenciam diretamente os alunos na elaboração 

das suas estratégias argumentativas. Por isso, eles recorrerem aos fatos e vivências 

do cotidiano, bem como na elaboração das suas teses. Ao disporem de um auditório 

particular (técnicos de cooperativas, professores, coordenadores do Programa 
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COOPERJOVEM, presidentes de cooperativas, Programas de televisão, dentre 

outros.) suas interações se restringem as atividades a sala de aula, aos demais 

alunos e os professores. Percebemos ainda, que os alunos se apropriam de termos 

técnicos presentes no mundo cooperativista para dar veracidade as suas teses em 

seus discursos. Assim, é preciso um olhar mais minucioso, uma nova pesquisa que 

busque possibilitar conteúdos do programa Cooperjovem uma linguagem mais 

acessível a cada faixa etária de alunos, tendo em vista, que o material é único para 

todas as sérias do ensino fundamental. Uma possível mudança didática ou 

linguística do material favorecerá aos professores no repasse dos conteúdos e 

assim contribuir para um equilíbrio melhor entre a faixa etária e o discurso proferido. 

Partindo dessas conclusões, temos que os alunos não partem de 

elaborações complexas, no entanto, eles possuem uma estrutura argumentativa 

composta basicamente da tese que almejam adesão, dos argumentos que a 

sustentam e por fim a reafirmação desta ao alcançar a adesão do auditório. De 

forma simplificada eles ratificam que também possuem a habilidade de argumentar 

em seus textos partindo de suas vivências cotidianas, assim como os jovens e 

adultos. 

Como resultado disso, observamos alguns efeitos de sentidos presentes 

nessas redações e concluímos nesta etapa que os alunos de um modo geral 

recorrem aos fatos vividos por eles no cotidiano escolar, logo, suas teses são 

unívocas em torno da cooperação, preservam a sua essência, no entanto, recorrem 

ao uso diversos argumentos, prevalecendo o exemplo. Explicitam nas redações 

fatos do seu cotidiano. Todas as teses aqui analisadas produzem efeitos de sentido 

relacionados à cooperação, o que notoriamente podemos concluir que a 

argumentação presente nas redações objeto de estudo desse corpus refrata de 

alguma forma a realidade vivida por esses alunos o que é utilizado por eles como 

forma de garantir a veracidade de suas teses. Esses alunos buscam nas histórias 

lidas em sala de aula, nas práticas de cuidado com o ambiente escolar, com o meio 

ambiente, assim como nos discursos dos pais e professores fundamentar suas teses 

e assim atrair a adesão. Seus auditórios são em grande parte particular, promovem 

interação com o interlocutor ao passo que dialogam com outros discursos, para 

assim construir a imagem de que a cooperação é o melhor mecanismo de 

cooperação das pessoas. 
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Esta pesquisa buscou atender aos requisitos acadêmicos e sociais por 

promover um diálogo (uma interação) entre a academia e a realidade social 

vivenciada, pois permitirá ao professor e aos demais interessados na temática a 

disseminação dos saberes acadêmicos para melhoria das condições de trabalho e 

de vida, em especial, nos trabalhos relacionados à argumentação, o dialogismo e os 

efeitos de sentidos. Assim como citado por Siqueira (2012), esta dissertação poderá 

ser utilizada por equipes multidisciplinares, que poderão se utilizar de seu conteúdo e 

auxiliar no processo de formação, interação social, bem como contribuir com 

aqueles que ensinam. 

Conforme já transcorrido nesta pesquisa o seu cerne consiste no estudo da 

argumentação em redações premiadas de alunos do ensino fundamental. Portanto, 

acreditamos que seus resultados possam contribuir para melhoria dos trabalhos dos 

professores em seus espaços escolares, pois realizamos uma pesquisa que busca 

analisar as técnicas escolhidas pelos alunos do ensino fundamental para elaboração 

de suas produções textuais, neste caso, as redações selecionadas em um prêmio 

nacional de redações, o que também faz transcender a perspectiva didático-

pedagógica.  

É acreditando na conduta própria do processo de interação, socialização e 

do processo de desenvolvimento intelectual da criança que nossa pesquisa  contribui 

para as melhorias dos trabalhos em sala de aula. 

Nossa análise se reportou a redações de alunos do ensino fundamental, que 

tinham como tese central a cooperação e que foram classificadas em primeiro lugar 

em premiação a nível nacional. 

Acreditamos que nossa pesquisa irá contribuir para auxiliar os professores 

na condução de seus trabalhos, pois se tratam de uma escolha docente os 

mecanismos metodológicos na melhoria da elaboração das redações e a escolha de 

atividades que propiciem o desenvolvimento dos alunos por meio da argumentação. 

Sabemos que as escolas públicas passam por inúmeras carências, mas, mesmo 

assim, seu papel é responder aos desafios das novas reivindicações da 

comunidade. O ensino fundamental é base da formação e isso será cobrado a 

posteriore do aluno que, ao ingressar nas Universidades, e ainda carregar consigo a 

dificuldade de compreensão de textos e da organização de idéias, por exemplo.  

Sabemos ainda para que uma pesquisa possa ganhar relevância por 

diversos prismas, aqui particularmente, reconhecemos que poderá se tornar um 
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deles em especial no âmbito do ensino do cooperativismo. No entanto, afirmamos 

que nosso propósito direto é o de contribuir para o desenvolvimento do ensino das 

redações, mais especificamente da argumentação em redações de alunos do ensino 

fundamental, de modo que os alunos possam desenvolver seus potenciais dentro 

das condições de produção existentes. 

Por fim, temos consciência de que o assunto não foi totalmente exaurido; 

seria uma utopia assumir esta afirmação. Entendemos que esta pesquisa está 

contribuindo para ampliação dos estudos da argumentação, da produção e do 

ensino de textos, bem como dos estudos dialógicos da linguagem, além de reforçar 

a proposta de Silva (2012) de que é necessária a reestruturação do currículo 

escolar, que vislumbre um trabalho efetivo acerca da argumentação e que, para 

isso, este estudo possa ser utilizado, assim como outros já mencionados no decorrer 

desta pesquisa. Portanto, esta investigação se apresenta como contribuição a outros 

pesquisadores e profissionais que se dedicam a esta temática, no entanto, demanda 

outros estudos para sua constituição, uma vez que as crianças são sujeitos 

dialógicos que argumentam. 
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Figura 01 (F01) – Redação categoria I (4º ao 5º ano) – ano 2007 
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Figura 02 (F02) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2007 
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Figura 03 (F03) – Redação categoria I (4º ao 5º ano) – ano 2008 
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Figura 04 (F04) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2008 
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Figura 05 (F05) – Redação categoria I (4º ao 5º ano) – ano 2009 
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Figura 06 (F06) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2009 
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Continuação da Figura 06 (F06) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2009 
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Figura 07 (F07) – Redação categoria I (4º ao 5º ano) – ano 2010 
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Figura 08 (F08) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2010 
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Figura 09 (F09) – Redação categoria I (4º ao 5º ano) – ano 2011 



125 

 

 

Figura 10 (F10) – Redação categoria II (6º ao 9º ano) – ano 2011 


