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RESUMO 

 

 O estudo que aqui se apresenta está centrado na oralidade como objeto de ensino por meio do 

uso do gênero debate regrado, levando em conta aspectos e perspectivas da argumentação. 

Nosso objetivo é analisar de que maneira o ensino da oralidade pode ser sistematizado, 

mediante o uso do gênero debate regrado a partir do trabalho com técnicas argumentativas 

mais recorrentes no gênero, para, então, propor atividades para o ensino que possibilitem ao 

aluno o uso consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como 

o debate.  Na busca pelo alcance destas proposições, buscamos uma aproximação da 

Linguística de Texto e da Teoria da Argumentação com o Ensino, haja vista não existir uma 

única perspectiva teórica que contemple todas as nossas questões e nos permita chegar àquilo 

que objetivamos. Então nos amparamos principalmente em Marcuschi (2001a; 2008), 

Marcuschi e Dionísio (2007), Bueno (2009) para versar sobre a questão do ensino da 

oralidade; e na teoria da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 2014) como base para as 

discussões sobre argumentação. Desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa e 

documental (MINAYO, 2001; GIL, 2008; GODOY, 1995) e como percurso metodológico 

para o alcance de nossos objetivos, analisamos um debate político disponível no site 

YouTube.com enquanto gênero oral eminentemente argumentativo e em seguida executamos 

os procedimentos analíticos com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Os 

resultados do processo de análise demonstraram a existência de percalços no momento da 

produção do gênero debate e, assim como Forte-Ferreira (2014), elencamos categorias ao fim 

da análise dos dados: o preparo prévio; a gestão do tempo; o uso de recursos argumentativos; 

com base nelas elaboramos um plano de atividades que inclui uma proposta para a 

constituição de sociedades de debates na escola, motivados pelo referencial encontrado no 

trabalho feito pelo Instituto Brasileiro de Debates, como um caminho que pode ser percorrido 

para uma sistematização do ensino da oralidade através do gênero oral debate.  

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de gêneros orais. Argumentação. Estratégias argumentativas. 

Debate. Sociedades de debates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study focuses on orality as an object of teaching through the use of the genre 

regulated debate, taking into account aspects and perspectives of argumentation. Our 

objective is to analyze how the teaching of orality can be systematized through the use of the 

debate genre ruled from the work with more recurrent argumentative techniques on it, to then 

propose teaching activities that grant the student the conscious use of the argumentation and 

allow it greater dominance of oral genres, such as debate. In the search for the scope of these 

propositions, we seek an approximation of Text Linguistics and Argumentation Theory with 

Teaching, since there is not only one theoretical perspective that contemplates all of our 

questions and allows us to arrive at what we aim at. So we rely mainly on the CAPES area 

document (2016) regarding Teaching as an area of knowledge; in Marcuschi (2001a; 2008), 

Marcuschi and Dionísio (2007), Bueno (2009) to deal with the question of oral teaching; and 

The New Rhetoric theory (Perelman, Tyteca, 2014) as a basis for discussions about 

argumentation. We developed a research of qualitative and documentary nature (MINAYO, 

2001; GIL, 2008; GODOY, 1995) and as a methodological path to reach our objectives, we 

analyzed a political debate available on YouTube.com as an eminently argumentative oral 

genre in which we applied the analytical procedures based on Content Analysis (BARDIN, 

1977). The results of the analysis process presented the existence of mishaps at the time of the 

production of the genre debate and, like Forte-Ferreira (2014), we categorized the data at the 

end of the analysis: previous preparation; time management; use of argumentative resources; 

based on them, we elaborated a plan of activities that includes a proposal for the constitution 

of debate societies in school, motivated by the reference found in the work done by the 

Brazilian Institute of Debates, as a path that can be traversed for a systematization of orality 

teaching through oral debate genre.   

 

 

 

 

 

Keywords: Oral genres teaching. Argumentation. Argumentative strategies. Debate. Debate 
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CAPÍTULO 1 

          INTRODUÇÃO 
 

 Esta pesquisa surgiu a partir de reflexões nossas em torno da ausência de um ensino 

sistematizado da argumentação no curso de bacharelado em Direito, que é a graduação desta 

pesquisadora, na Universidade onde o curso foi concluído. Ao vislumbrarmos um profissional 

da área jurídica, pensamos de imediato em alguém com oratória impecável, de firmes 

argumentos e até discursos veementes proferidos em defesa de suas razões. Porém, não havia 

na grade curricular à época da graduação qualquer disciplina que tratasse das questões do 

argumentar. Ao iniciar a carreira como operada do direito, nos deparamos com as mais 

diversas situações que demandaram negociações, defesas, apresentações, pronunciamentos, 

manifestações e, além da falta em relação às movimentações argumentativas, sentimos outra 

lacuna: não houve um preparo formal para realização de produções orais. Ao longo do curso 

de graduação apresentamos seminários, simulamos alguns eventos como audiências e juris; 

também participamos de alguns deles enquanto estudantes-expectadores, mas agora, como 

profissional atuante no mercado, não sabia como proceder, efetivamente, diante de tais 

situações. Ouvia relatos de colegas de classe que simplesmente não conseguiam realizar atos 

da modalidade oral e recorriam a outros que os substituíssem. Eles continuariam atuando nos 

processos ao final daquelas fases, mas não se sentiam capazes de atendê-las.  

 Tais fatos geraram em nós uma inquietação e passamos a pensar até que ponto a 

ausência de um contato com a argumentação e as frequentes dificuldades com as 

manifestações de forma oral poderiam causar prejuízos às atividades de nossa área, tanto ao 

aos profissionais, quanto aos que buscam a ajuda deles. Foi inevitável pensar em como estas 

questões também poderiam afetar outras áreas: quantos profissionais não foram capazes de 

defender uma questão essencial numa reunião importante por não saberem a melhor maneira 

de fazê-lo? Quantas pessoas, excelentes na execução de suas atividades, foram convidadas a 

compartilhar seu conhecimento e propagá-lo, mas temeram falar em público por timidez, ou 

talvez por pensar que não tinham habilidade para se expressarem desta forma? O que poderia 

ser feito para auxiliar a mudança de situações como estas? Pensar nestas coisas nos levou ao 

nosso projeto de dissertação e então iniciamos a pesquisa.  
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 Ao intensificarmos as leituras, percebemos que a aparente lacuna no ensino da 

oralidade não estava apenas nos cursos de ensino superior. Diante da mudança de perspectiva 

em relação ao ensino da língua a partir do trabalho com os gêneros discursivos, estando esta 

mudança ancorada nas discussões que realiza em torno da interação mediante o uso de 

gêneros, há que se falar na ampliação do espaço para o ensino da língua de modo que todas as 

suas modalidades estejam contempladas. No entanto, o ensino da oralidade parece não ser 

realizado de forma devida, apesar da orientação existente nos documentos oficiais norteadores 

da educação (BRASIL, 1998), o que causa reflexos nas situações reais que requerem o 

domínio dos gêneros orais.  

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (BRASIL, 1998) demonstra 

um distanciamento do ensino tradicional da língua vernácula e uma aproximação das práticas 

pedagógicas com as perspectivas da teoria discursiva, de língua como interação, objetivando 

despertar no aluno habilidades e competências linguísticas que o permitam aplicar os 

ensinamentos recebidos não apenas no formal contexto escolar, mas que viabilize plena 

interação do indivíduo no contexto social onde está inserido ao ter domínio das referidas 

habilidades no campo da linguagem. Está assim disposto no documento: 

Ensinar a linguagem oral deve significar para a escola possibilitar usos da linguagem 

mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e 

voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que a palavra pública tem no 

exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p.67). 

 

Neste contexto de mudança de perspectiva adotada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRSIL, 1998), é apresentada a necessidade de um trabalho mais apurado para com 

o ensino sistematizado da oralidade, o qual pode ser abordado eficazmente a partir da concreta 

produção em sala de aula de gêneros orais. Tudo isto dada a necessidade de que os indivíduos 

possam interagir de maneira concreta e eficaz nos mais diversos contextos da vida em 

sociedade. 

Não podemos precisar a origem dos problemas em relação à ausência sentida acerca 

da oralidade e da argumentação no contexto das demandas da vida profissional e da própria 

atuação nas atividades sociais da mais variada ordem, mas acabamos por compreender que o 

trabalho com estas questões deve ser iniciado bem antes da chegada do aluno aos bancos da 

universidade. Este fato permitiu então que a pesquisa se tornasse viável no sentido de 

possibilitar o estudo sobre a oralidade e a argumentação, de nosso interesse pessoal, bem 

como o interesse acadêmico de desenvolver um trabalho voltado para o ensino na educação 
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básica: essencial ao desenvolvimento da pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação 

em ensino.  

Por “Ensino”, enquanto área do conhecimento a ser explorada, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, define que o trabalho neste campo 

se volta para o “ensino de” determinado conteúdo, buscando sempre um diálogo entre 

distintas áreas do conhecimento, de modo que, ao se associarem, gerem propostas ensináveis 

(CAPES, 2016).  

Conforme podemos conhecer, trata-se de uma área criada recentemente, com uma 

atenção voltada para questões de cunho epistemológico, educacional e social. Na medida em 

que analisamos a proposta deste novo campo de estudos é possível a percepção de que a área 

do ensino está pautada em algumas características como a interdisciplinaridade, bem como a 

particularidade de destinar esforços para questões relacionadas à qualificação do profissional 

docente, além de apresentar um viés instrumental em suas finalidades. Passaremos a expor, 

ainda que brevemente, acerca destas características da área do ensino, uma vez que se trata do 

campo onde está centrado o nosso estudo e denota a preocupação que temos em observar suas 

disposições.  

O campo do ensino é eminentemente interdisciplinar (CAPES, 2016) e essa 

característica da interdisciplinaridade está centrada no que diz respeito ao trabalho com uma 

divisão dos saberes de maneira que se possa fundamentar uma interdependência entre as 

disciplinas, fortalecendo entre elas o diálogo, a cooperação mútua, com o intuito de destinar 

uma devida valorização às formas integradas de conhecimento, tornando-o um “um todo 

significativo” e harmônico. A área preza por projetos que tenham em seu escopo: 

 

(i) Composições de corpo docente com formação em diferentes áreas de 

conhecimento, que se proponham a pensar as questões do ensino e que 

mostrem experiência na pesquisa educacional; (ii) Propostas curriculares de 

PPG que privilegiem a integração entre campos disciplinares na formação do 

pós-graduando e aspectos do ensino/elementos pedagógicos; (iii) Ampliação 

das pesquisas que lidem com os processos educativos de forma 

interdisciplinar (CAPES, 2016, p. 17).  

 

Estas proposições se justificam diante do quadro de formação especializada que tem se 

configurado ao longo dos anos, onde cada profissional se dedica a sua área de atuação 

específica quando há no ensino espaço para a realização de práticas educacionais 

interdisciplinares, que precisam ser cada vez mais difundidas.  

Ainda segundo a CAPES (2016), a interdisciplinaridade no ensino se apresenta como 

uma prática viável de ser executada e um caminho que pode ser seguido para realização de 
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métodos de ensino-aprendizagem, permitindo interlocução entre diferentes áreas do saber para 

unir diversos conhecimentos que já se justificam seus próprios campos. Vejamos: 

 

A interdisciplinaridade tem papel estratégico no sentido de estabelecer a 

relação entre saberes, propor o encontro entre o teórico e o prático, entre o 

filosófico e o científico, entre ciência e tecnologia, entre ciência e arte, 

apresentando-se, assim, como um conhecimento que responde aos desafios 

do saber complexo. A interdisciplinaridade pressupõe uma forma de 

produção do conhecimento que implica trocas teóricas e metodológicas entre 

duas ou mais áreas do conhecimento convergentes, geração de novos 

conceitos e metodologias e graus crescentes de intersubjetividade, visando a 

atender a natureza múltipla de fenômenos complexos. Pressupõe a geração 

de novos conhecimentos e novas disciplinas, para formar um novo 

profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica 

sólida e integradora (CAPES, 2016, p. 18-19).  

 

É justamente o que buscamos em nosso estudo ao associarmos a Linguística de Texto 

e a Nova Retórica, enquanto teorias distintas, para que, unidas de uma forma lógica, 

possibilitem uma sistematização para o ensino da oralidade a partir da argumentação, 

contribuindo, assim, para esta área de concentração, com vistas a permitir ao aluno amplitude 

de conhecimentos e habilidades, desenvolvidas através do ensino-aprendizagem, para que 

possam atuar de uma melhor maneira nos mais diversos contextos da vida em sociedade.   

De acordo com a CAPES (2016), o ensino como área do conhecimento também se 

preocupa com a criação e o fortalecimento de mecanismos para qualificação continuada de 

professores em todos os níveis de ensino, possibilitando aos profissionais do magistério que 

atuem em contextos sociais de constantes transformações.  

Isto ocorre principalmente através dos Programas de Mestrado Profissional, que 

representam a maioria dos cursos na área, a partir da atenção voltada para os profissionais da 

Educação Básica, que geram produtos educacionais disponíveis para a aplicação nas escolas 

públicas de todo o país, consoante os dados apresentados pela CAPES no documento de área. 

Além de que, “sua maior contribuição para a melhoria do Ensino Fundamental e Médio é a 

própria formação de mestres e doutores em Ensino” (CAPES, 2016, p. 20). Ademais, tendo 

por escopo a compreensão dos problemas existentes na educação básica com o objetivo de 

buscar meios para contorná-los, por tudo isso se constitui como uma importante proposição da 

área a preocupação com a formação e a capacitação dos professores.  

Ainda percebemos como característica da área do ensino um viés instrumental, na 

medida em que também se preocupa com materiais educacionais, como está posto no próprio 

documento orientador do campo de conhecimento:  
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A Área de Ensino tem, por definição, um enorme potencial de inserção do 

produto de sua atividade na Educação Básica, nos ensinos fundamental e 

médio, pois é sobre esse campo que são desenvolvidas suas pesquisas, 

atividades de ensino, desenvolvimento tecnológico e extensão (CAPES, 

2016, p. 20).  

 

O fortalecimento da área do ensino propicia a geração de ações eficazes em novas 

propostas dotadas de intervenções inovadoras nas práticas educacionais, a partir de 

proposições como produtos, metodologias e propostas para o ensino, ações de pesquisa 

realizadas nas comunidades escolares, tudo isso com vistas ao desenvolvimento de 

competências necessárias para o crescimento dos alunos enquanto estudantes e agentes 

sociais.  

Por tudo isto, apesar do aumento do número de pesquisas relacionadas à oralidade 

nas últimas décadas (AQUINO, 2015), não é o crescimento que almejamos se considerarmos 

a ampla dimensão dos fatos a serem abordados quando se trata das questões relacionadas ao 

ensino sistematizado da modalidade oral da língua e isto ainda se agrava quando tratamos do 

ensino da oralidade considerando a argumentação. 

Além da questão da sistematização para o ensino da oralidade, nos preocupamos 

também que esse ensino considere a argumentação em sua efetivação, haja vista o ato de 

argumentar estar fortemente ligado à vida em sociedade e às mais diversas atividades do 

homem em muitas esferas sociais (FIORIN, 2017). Isto despertou em nós o desejo de 

trabalhar com um ensino sistematizado da oralidade que leve em conta as perspectivas 

argumentativas, dada sua presença em muitos campos da sociedade, o que merece ser 

analisado, estudado e aplicado, acrescentando à vida dos indivíduos. 

Ao empreendermos algumas leituras e pesquisas, se tornou clara para nós uma lacuna 

quando se trata do trabalho com a oralidade à luz da argumentação, além da ausência de 

indicação de maneiras para um trabalho formal com estas questões no âmbito do ensino. É 

neste ponto em que, principalmente, se deterá a nossa pesquisa.  

Ademais, pensamos também no trabalho com a argumentação, pois acreditamos que 

a estruturação do discurso considerando os movimentos argumentativos, unida ao manejo 

adequado dos gêneros nos mais diversos contextos, ensejam amplas habilidades dos 

indivíduos que carecem de desenvolvê-las no intuito de usá-las conscientemente mais cedo ou 

mais tarde nas mais diversas esferas da vida em sociedade. Cremos que um caminho para a 

viabilização disto está na sistematização do ensino da oralidade à luz da argumentação. 
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Compreendemos que é necessário preocupar-se com o como ensinar, como 

proceder, como trabalhar, de que maneira podemos aplicar em sala de aula as pesquisas 

empreendidas de modo a, efetivamente, intervir com melhorias na vida em sociedade a partir 

do ensino da modalidade oral da língua e também da argumentação. Por isso se faz necessária 

a ampliação das discussões e a propagação do conhecimento em torno destes temas, uma vez 

que ainda há muito trabalho a ser desenvolvido. 

Por tudo isto, é nossa principal questão de pesquisa pensar como o ensino da 

oralidade mediante o uso dos gêneros orais formais e públicos, como o debate regrado, pode 

ser sistematizado, a partir de técnicas argumentativas recorrentes neste gênero. Partimos da 

hipótese de que, conforme já temos mencionado, o ensino da oralidade parece não ser 

realizado da forma devida, apesar das recomendações existentes nos documentos oficiais 

reguladores da educação, o que causa reflexos nas situações reais que requerem o domínio dos 

gêneros orais. O trabalho com técnicas argumentativas pode se constituir como um meio 

satisfatório para o ensino sistematizado da oralidade, possibilitando ao aluno maiores 

habilidades com a argumentação, diante de situações de uso real dos gêneros orais, como o 

debate. 

Vislumbrando a possibilidade de desenvolvermos nossa pesquisa a partir do trato 

com este gênero discursivo, conforme recomendação dos PCN (BRASIL, 1998), passamos a 

pensar em uma maneira de efetivar nossas pretensões. Então, com o advento da internet e a 

facilidade do acesso à Rede Mundial de Computadores na maioria das escolas atualmente, 

encontramos nas plataformas online ferramentas aptas para a concretização de nossas ações 

de pesquisa. Vimos o site YouTube.com como um instrumento pedagógico capaz de viabilizar 

o trabalho em sala de aula através dos milhares de vídeos ali carregados e compartilhados, 

exemplos que tornaram palpáveis as nossas postulações teóricas e demonstrações em relação 

aos conteúdos apresentados, conforme declara Carvalho (2007, p. 27): 

 

A formação tem que incidir não só sobre a utilização da tecnologia mas 

também sobre a sua integração pedagógica na sala de aula. Para além da 

contextualização teórica, os professores devem ser confrontados com 

exemplos concretos de aplicação nas suas áreas disciplinares para que 

possam ver como integrar os recursos e as ferramentas, como dinamizar a 

sua exploração, que papel desempenhar na aula. 

 

Concordamos com a referida autora quando ainda afirma que integrar as ferramentas 

online às práticas de ensino, com planejamento e objetivos claros, pode propiciar 

enriquecimento conteudístico e social. Estas razões justificam algumas de nossas escolhas, no 
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sentido de fazer uso de exemplos de gêneros de circulação social, possibilitando ao aluno um 

contato com exemplos reais de produções textuais já ocorridas em várias situações de 

interação, não sendo o caso de fabricar um gênero e engessá-lo
1
 para, só então, poder tratar 

em sala de aula.   

Todos esses pontos nos levam ao nosso objetivo geral de pesquisa, que é analisar de 

que maneira o ensino da oralidade pode ser sistematizado, mediante o uso do gênero debate 

regrado a partir do trabalho com técnicas argumentativas mais recorrentes no gênero, 

para, então, propor atividades para o ensino que possibilitem ao aluno o uso consciente da 

argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como o debate. Para o 

cumprimento deste objetivo geral, levantamos alguns pontos que desdobram em duas 

questões de pesquisa, nos levando a dois outros objetivos específicos:  

 

a) Quais as técnicas argumentativas mais recorrentes em um debate regrado e de que maneira 

elas influenciam na produção deste gênero oral? Temos por hipótese que a argumentação, 

especificamente as técnicas argumentativas, quando utilizadas de maneira consciente e 

adequada, favorecem a produção dos gêneros orais, como o debate, de maneira satisfatória. 

Em visto deste primeiro questionamento, nos propomos a executar o seguinte objetivo 

específico: Identificar as técnicas argumentativas mais recorrentes utilizadas por 

debatedores em um debate regrado disponível na internet e como elas implicam no 

resultado final da produção deste gênero oral argumentativo. 

 

b) Como aplicar em sala de aula uma forma eficaz de trabalho com a oralidade em que se 

considere a argumentação? Temos por pressuposto para essa questão que o ensino da 

oralidade pode ser sistematizado, utilizando o gênero oral debate, de modo que se considere a 

argumentação, a partir de um trabalho com as técnicas argumentativas, ao serem empregados 

métodos de trabalho com estes conteúdos planejados sistematicamente, oportunizando, então, 

a amplitude do espaço destinado ao trabalho com a oralidade e a argumentação na escola. 

Portanto, pretendemos concretizar um segundo objetivo, especificamente: Com base nas 

técnicas argumentativas, propor atividades para o ensino que possibilitem ao aluno o uso 

consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como o debate, 

e que oportunizem ao professor um método de trabalho com estes conteúdos enquanto 

objeto de ensino. 

                                                           
1
 Tratamos mais sobre isto no Capítulo 4 deste trabalho. 
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 Na busca pelo alcance destas proposições, buscamos uma aproximação do Ensino 

enquanto área do conhecimento, da Linguística de Texto e da Teoria da Argumentação, haja 

vista não existir uma única perspectiva teórica que contemple todas as nossas questões e nos 

permita galgar aquilo que objetivamos. Então nos amparamos principalmente no documento 

de área da CAPES (2016) quando tratamos sobre o Ensino enquanto área do conhecimento; 

em Marcuschi (2001a; 2008), Marcuschi e Dionísio (2007), Bueno (2009) para tratar sobre a 

questão do ensino da oralidade; na teoria da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 2014) 

para as discussões sobre argumentação. De modo a demonstrar como desenvolvemos nossa 

pesquisa a fim de responder nossas questões e efetivar nossos objetivos, organizamos esta 

dissertação em quatro capítulos, além destas considerações iniciais. 

 O Capítulo 2 foi destinado à fundamentação teórica que alicerça a pesquisa, quando 

discutimos sobre noções acerca da modalidade oral da língua como objeto de ensino, o debate 

enquanto gênero oral passível de ser ensinado; as bases da Teoria da Argumentação a qual nos 

filiamos, as técnicas argumentativas e suas especificidades; e as questões relacionadas ao 

ensino. 

O Capítulo 3 se volta para questões de cunho metodológico necessárias à realização da 

pesquisa, junto à descrição do caminho traçado por nós para o alcance de nossos objetivos. A 

natureza qualitativa e a caracterização documental da pesquisa (MINAYO, 2001; GIL, 2008; 

GODOY, 1995); o universo e a delimitação do corpus; bem como os procedimentos 

analíticos executados com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). 

O Capítulo 4 está centrado na análise do corpus da pesquisa e naquilo que por nós foi 

encontrado quando da apreciação e diagnóstico sobre os dados que foram produzidos ao 

executarmos os procedimentos de análise, apresentando um detalhamento acerca das técnicas 

argumentativas e a forma como figuram no debate que por nós foi observado. A seção é 

finalizada com a categorização de elementos com base nos quais propomos uma aplicação 

para o ensino. 

O Capítulo 5 finaliza esta dissertação com a apresentação de uma proposta de 

atividades que elaboramos a partir de nossas reflexões advindas de todo o trabalho de análise, 

com o fim de apontar um possível caminho para uma sistematização do ensino da modalidade 

oral da língua, observando o uso de gêneros orais em situações discursivas, no nosso caso o 

debate regrado, levando em conta a argumentação, inspirada nas propostas apresentadas pelo 

Instituto Brasileiro de Debates para um efetivo trabalho com este gênero discursivo.  
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Feitas estas considerações iniciais, passaremos a explanar a fundamentação teórica 

que embasa o nosso estudo e na sequência serão desenvolvidas as demais seções do trabalho 

conforme anteriormente apresentado.  
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CAPÍTULO 2 

ORALIDADE E ARGUMENTAÇÃO: OS FUNDAMENTOS DE UM CAMINHO A 

SER PERCORRIDO ATRAVÉS DO ENSINO 

 

Neste ponto, vamos nos deter a apresentar os pressupostos teóricos que servirão de 

base à pesquisa. É preciso destacar a inexistência de uma única teoria que contemple a nossa 

proposta do trabalho, então, de forma semelhante à justificativa anteriormente apresentada, 

desenvolveremos os nossos fundamentos da seguinte maneira: trataremos sobre a base 

adotada para a pesquisa com a oralidade e, posteriormente, para o trabalho em torno da teoria 

da argumentação. Executando uma espécie de entrelaçamento das teorias que embasarão o 

estudo desenvolvido, acreditamos conseguir alicerçar nossa proposta de pesquisa, em que 

observaremos as técnicas argumentativas no debate de modo que, a partir delas, seja 

viabilizado um caminho para o ensino da oralidade.  

 

2.1 Oralidade 

 Diante desta perspectiva, compreendemos oralidade, segundo o que é ensinado por 

Marcuschi (2001a), como sendo uma prática de cunho social voltada para a interação com fins 

comunicativos, que ocorre por meio de gêneros eminentemente sonoros, perpassando o 

cotidiano dos indivíduos desde as situações mais corriqueiras até as mais formais da vida em 

sociedade.  

 Compreendendo a oralidade como um recurso social de interação nos mais diversos 

contextos, cremos que se faz necessário estabelecer uma distinção entre a oralidade e a 

própria fala. Para muitos as duas podem ser em entendidas como sinônimos. Discordamos 

desta perspectiva no momento em que compactuamos com o que postula Marcuschi (2001a, 

p. 25):  

A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se 

apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela 

vai desde uma realização mais informal à mais formal nos mais variados contextos 

de uso [...]. A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins 

comunicativos na modalidade oral (situa-se na oralidade, portanto), sem a 

necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. 

 

 Então é possível distinguir o seguinte: a fala se constitui o recurso por meio do qual a 

oralidade ocorre, enquanto uma das modalidades da língua; a oralidade necessariamente se 

concretiza a partir de um gênero no momento em que acontece a interação comunicativa e 
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social, que pode e deve ser estudada, sistematizada e aprimorada, já que se trata de uma 

modalidade que deve ser compreendida e dominada pelos usuários da língua. A relação entre 

ambas se interpenetra de maneira que oralidade se apresenta como um recurso que pode ser 

lapidado por quem a utiliza, algo que deve receber um empenho maior em sua produção; ao 

passo em que a fala é o recurso utilizado pelo emissor para a execução da modalidade oral: 

Não há qualquer espécie de aperfeiçoamento para que, ao final disso, a fala possa ser 

efetuada, ela é sempre mais ampla, natural e abrangente: instrumento para a feitura da 

oralidade.  

Em razão desta perspectiva, defendemos que a oralidade pode e deve ser sempre 

aprimorada mediante seu ensino sistematizado. Acreditamos que o desenvolvimento da 

modalidade oral na vida dos indivíduos e seu uso consciente permitirá uma maior amplitude 

da participação das pessoas na vida em sociedade, desenvolvendo habilidades em relação ao 

uso de gêneros próprios dos contextos formais e públicos de interação, o que possibilitará 

significativas melhorias.  

Em conformidade com a teoria por nós adotada, trataremos agora dos gêneros na 

modalidade oral da língua e acerca das concepções em torno deles com as quais corroboramos 

e partimos do pressuposto que está em torno da essencialidade dos gêneros para que só então 

exista comunicação e interação entre indivíduos inseridos em um contexto social, destinamos 

atenção às postulações de Bakhtin (1997), que, apesar de não ter o foco de atenção das suas 

discussões voltado para o ensino-aprendizagem de línguas, tem influenciado muitos trabalhos 

na área. Em seus estudos, considera que os gêneros discursivos são constituídos como um 

produto carregado de condições sociais.  

Existe uma discussão em torno da terminologia gênero textual/gênero discursivo, que 

não é nosso objeto de estudo, mas somente esclarecemos que Marcuschi faz uso da primeira 

terminologia, enquanto nós nos filiamos ao pensamento de Bezerra (2017) ao afirmar não ser 

esta uma questão dicotômica, mas de análise epistemológica. Compreendemos em 

conformidade com este autor que não há de se tratar os termos de forma antagônica, a relação 

está mais relacionada com o caráter de delimitar o campo teórico onde está situada a pesquisa. 

Ainda acerca da questão terminológica, é válido ressaltar que as principais bases 

teóricas as quais recorremos para tratar sobre gênero lançam mão de termos distintos, quais 

sejam: discursivo e textual, mas dissertam no mesmo sentido de considerarem os gêneros 

como elementares à interação, tema e objetivo dos indivíduos que, a partir deles, se 

comunicam e interagem socialmente.  
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Pelo exposto, usaremos nesta pesquisa os termos “gênero discursivo”, ou, 

simplesmente, “gênero”, apenas por uma questão de organização em relação à nomenclatura. 

No entanto, deixamos claro que não vislumbramos uma supremacia ou dicotomia entre um 

termo ou outro, apenas a abordagem teórica desta pesquisa está mais relacionada aos aspectos 

do discurso, sem que para tanto haja desprezo com o que está mais ligado ao texto e suas 

questões.  

 

2.1.1 Mas o que são gêneros do discurso? 

De acordo com Bakhtin (1997), toda interação humana inserida em um grupo 

constituído na sociedade ocorre através de enunciados que, por este autor, são compreendidos 

como unidade concreta da comunicação discursiva.  

Destacada a importância do gênero, uma vez que não há atividade humana que não 

se realize por meio dele e, por isso, a urgente necessidade de destinar uma atenção para o seu 

ensino sistematizado, questiona-se: o que é gênero do discurso? A literatura na área diz que: 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado 

isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 280). 

 

Adotamos então a concepção da obra bakhtiniana de que todo e qualquer indivíduo 

integrante de um grupo social somente interage a partir do uso da língua por meio de 

enunciados concretos em qualquer esfera de comunicação. Em outros termos, segundo 

Bakhtin (1997), gêneros discursivos se constituem, portanto, como tipologias de enunciados 

com relativa estabilidade, responsáveis por viabilizarem a interação em qualquer campo 

comunicativo e em qualquer modalidade da língua, ou seja, somente nos comunicamos por 

meio de gêneros.   

Para Bakhtin (1997), os gêneros do discurso carregam as especificidades e os 

objetivos de cada campo de comunicação a partir de três características que apresentam: o 

conteúdo temático, o estilo da linguagem e a construção composicional e entendemos que 
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estas características estão contempladas em gêneros de todas as modalidades da língua, seja 

na modalidade escrita ou na modalidade oral.   

Apesar da enorme quantidade de gêneros presentes em todas as esferas comunicativas, 

há neles, ainda que relativamente, uma estabilidade que não dá permissão aos indivíduos para 

que escolham de forma aleatória, ou até mesmo desordenada, os gêneros a serem utilizados 

sem a mínima consciência ou sistematicidade. Dessa forma, entendemos que é elementar um 

trabalho voltado para o ensino de gêneros na escola, tendo em vista a abrangência da questão 

e a importância do domínio e da utilização consciente do uso de gêneros por parte das pessoas 

em todos os ciclos, a fim de que todos possam desenvolver-se em sociedade.  

 

2.2 Gêneros orais e o debate regrado 

Estudiosos apontam para uma ausência do trabalho sistemático com o ensino dos 

gêneros orais (MARCUSCHI, 1997; FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2000; BUENO, 

2009), além de poucos trabalhos que se dediquem ao tratamento teórico do tema. Ainda há 

quem considere a oralidade como um mero instrumento para a comunicação, sem atender para 

o fato de que se constitui como modalidade da língua, assim como a escrita, e nela figuram 

diversos gêneros do discurso de uso recorrente em diversas esferas sociais.  

Por causa disto, é nossa intenção demonstrar que a fala é rica enquanto modalidade e 

se constitui em um vasto campo a ser explorado, com variados aspectos a serem analisados e 

com as mais diversas possibilidades de estudo que podem ser realizadas. Também é nossa 

preocupação pensar como pessoas podem fazer uso consciente de tantos gêneros presentes em 

todas as esferas nas quais interagimos e nos comunicamos, sendo capazes de utilizá-los de 

forma adequada, de modo que seja possível alcançar uma desenvoltura, que estejam hábeis a 

serem participantes ativos e determinantes em qualquer ciclo do qual sejam parte.  

Temos ciência de como estas questões são caras e que somente a nossa pesquisa não 

será capaz de resolver todas elas, mesmo com o nosso máximo empenho. Mas, ainda assim, 

desejamos contribuir com os estudos da área e acreditamos que o caminho mais eficaz para o 

trabalho com estas questões é o ensino.  

Diante disto, temos sido impulsionados por algumas inquietações: como ensinar a 

modalidade oral da língua de forma sistemática e efetiva? Que elementos podem ser 

trabalhados em sala de aula a fim de possibilitar ao aluno uma maior habilidade em relação ao 

uso social da modalidade oral da língua? O pode ser feito com o fim de auxiliar o trabalho do 

professor neste sentido? Analisando todas estas questões, a partir da nossa convicção de ser o 

ensino o caminho mais propício para lidarmos com elas, partirmos da recomendação dos 
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documentos oficiais norteadores do ensino no país, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN – (BRASIL, 1998), de que para uma ampliação e melhoria do ensino, bem como uma 

expansão do caráter interacional da língua, seja realizado um trabalho com uso dos gêneros 

orais formais e públicos. Então, optamos pelo gênero oral debate regrado para que possamos 

desenvolver nosso estudo, esperando lançar luz às perguntas que têm nos impulsionado.   

 Como mencionamos, foi a nossa opção o trabalho com o gênero debate regrado. Por 

ser um gênero oral formal e público, consoante a recomendação dos PCN (BRASIL, 1998), e 

ser próprio do argumentar, o debate se mostrou mais propício, pois foi unindo a teoria dos 

estudos da oralidade à teoria da argumentação que encontramos um caminho para desenvolver 

nossa pesquisa, conforme demonstramos ao longo deste estudo.  

 Segundo Dolz, et al (2004), o debate se mostra como ocupante de um papel importante 

na sociedade, de modo que se torna necessário levá-lo ao ambiente escolar e torná-lo 

ensinável, tendo em vista alcançar objetivos no sentido de permitir ao aluno que desenvolva 

capacidades relacionadas a defender uma escolha ou um ponto de vista satisfatoriamente.  

 Ademais, para os mesmos autores, o gênero carrega a possibilidade de trabalhar em 

sala de aula características essenciais, como as de cunho linguístico, que remete a questões 

técnicas do discurso; cognitiva, viabilizando o desenvolvimento das competências críticas do 

estudante; ou até mesmo sociais, quando remete aos aspectos coletivos de ouvir o outro, 

respeitá-lo, bem como no que se refere ao individual, quando é oportunizado ao aluno situar-

se enquanto integrante de um grupo social e até no que diz respeito à construção e afirmação 

de suas posições e de sua própria identidade.  

 Então, concebemos o debate como um gênero da modalidade oral da língua, de cunho 

eminentemente argumentativo, comumente presente nas práticas sociais da atualidade. 

Conforme Barros e Rosa (2012), sua produção tem vistas a discutir um determinado tema 

entre as partes que dele participam, que, por sua vez, baseiam-se em argumentos ou exposição 

da razão com vistas a compreender um tema controverso, formar, afirmar, rebater ou 

influenciar acerca de opiniões e teses.  

 Sempre retomando o pressuposto dos fenômenos interacionais estarem 

intrinsecamente ligados às práticas de linguagens e os gêneros discursivos, se faz necessário 

levar em conta o caráter argumentativo do quais muitos deles se revestem, como no caso 

debate regrado, não apenas vislumbrando isto de maneira superficial, mas trabalhando de fato 

a questão da argumentação, que se mostra necessária nas mais diversas situações. 

 Dentre diversas classificações pensadas para o debate, observamos a que foi 

apresentada por Dolz et al (2004), na qual há uma variedade de tipologias atribuídas ao debate 
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e, em seu estudo, destacaram algumas que podem ser trazidas ao contexto escolar e 

sistematizadas para o ensino, sendo as seguintes: o debate deliberativo, quando o ato de 

argumentar busca ao final a tomada de uma decisão, ocorrendo sempre que existirem escolhas 

dissonantes e seja necessária a opção por uma delas; o debate para a resolução de problemas, 

que se dá quando existe uma solução para um dado problema, ela não é conhecida e é preciso 

elaborá-la em conjunto a partir da contribuição de cada integrante da discussão; e por fim o 

debate de opinião de fundo controverso, podendo ser compreendido como aquele que coloca 

uma diversidade de opiniões em discussão com vista a influenciar a opinião do outro, afirmar 

ou modificar a sua própria, como no caso do debate político, escolhido para constituir o nosso 

corpus. O domínio deste tipo de debate, possivelmente, só se materializa mediante apurados 

exercícios argumentativos, que trabalham o sentido daquilo que se diz nas mais diversas 

ordens.  

 Portanto, concordamos com a perspectiva de ensino trazida pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) ao regulamentar o ensino de língua materna pautado 

em gêneros, partindo do pressuposto de que quanto maiores o domínio e o uso adequado de 

gêneros, maiores serão as possibilidades de reflexão e interação significativa nos campos em 

que circulam estes gêneros (BAKHTIN, 1997).  Compreendemos que um efetivo trabalho 

com gêneros discursivos de maneira sistematizada permitiria ao aluno, que também é cidadão 

social e interage nos mais diversos campos, uma maior desenvoltura de suas habilidades e 

uma consequente melhoria nas situações reais que protagoniza fora da escola, o que ajudaria a 

propiciar um progresso real na vida deste indivíduo nos mais diversos âmbitos em que figura.  

 Com vistas de ampliar a discussão, pensamos em um trabalho com gêneros discursivos 

de maneira que pudesse contemplar as perspectivas desejadas por nós no sentido de 

desenvolver o ensino formal da oralidade a partir da perspectiva de gêneros em que não se 

detivesse estritamente nele, mas voltando-se também para a argumentação, que entendemos 

como elementar e que deve ser considerada nesse processo de sistematização. Dando 

sequência, trataremos acerca das questões relativas à Teoria da Argumentação que adotamos 

para embasamento da pesquisa.  

 

2.3 A Argumentação 

Buscando uma forma exequível para o ensino sistematizado da oralidade, pensamos 

a partir de uma perspectiva que considerasse a argumentação em sua abordagem, uma vez que 
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o ato de argumentar está fortemente ligado à vida em sociedade e às mais diversas atividades 

do homem nas muitas esferas sociais em que atua (FIORIN, 2017).  

Isto despertou em nós o desejo de trabalhar com um ensino sistematizado da 

oralidade considerando a argumentação, dada sua presença em muitos campos da sociedade, 

além de ser necessário levar em conta que não há uma única base teórica que possa dar conta 

de nosso objetivo de pesquisa, cuja pretensão é analisar de que maneira o ensino da oralidade 

pode ser sistematizado, mediante o uso do gênero debate regrado a partir do trabalho com 

técnicas argumentativas mais recorrentes no gênero, para, então, propor atividades para o 

ensino que possibilitem ao aluno o uso consciente da argumentação e lhe permita maior 

domínio de gêneros orais, como o debate. Então, depois de haver discorrido sobre a oralidade, 

gêneros discursivos, bem como sobre o gênero debate regrado, escolhido por nós para o 

desenvolvimento desta pesquisa, discutiremos agora acerca de questões sobre a 

argumentação, a teoria que nos filiamos e suas concepções.   

 

2.4 Nova Retórica 

 Tendo por base a retórica de Aristóteles, Chaïm Pereleman elabora uma nova teoria 

que chama de Nova Retórica. Sua principal obra é o Traité de l'argumentation - la nouvelle 

rhétorique,
2
 de 1958, e está disposta em três seções: os pressupostos, os pontos de partida da 

argumentação e as técnicas argumentativas. (PERELMAN; TYTECA, 2014). Para o presente 

estudo, interessa-nos mais diretamente a primeira e a terceira parte da referida obra.  

 A Nova Retórica veio para se contrapor ao Positivismo Lógico, que tinha o fim de 

comprovar todas as proposições pura e logicamente. Esta corrente apregoa a possibilidade de 

comprovação da verdade por meio da lógica, desconsiderando que qualquer questão fatídica 

possa ser ligada a juízos de valor. Ao revés, conforme Gontijo (2011), as ideologias retóricas 

se voltam para a persuasão e, com o decair do positivismo lógico, as proposições da retórica 

começaram a ganhar espaço.  

 Em oposição ao positivismo lógico, Perelman; Tyteca (2014) propõem que é possível 

o uso de valores no campo da razão. Para tanto, defende que a argumentação se volta para 

uma lógica dos valores, da razoabilidade da adesão que é proposta mediante o convencimento 

ou a persuasão, e não através de uma lógica estritamente racional e irredutível. Então a 

retórica se voltaria em seu objeto para: O estudo das técnicas discursivas que visam “provocar 

                                                           
2
 No Brasil: PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. 

3. ed. São Paulo:  WMF Martins Fontes, 2014. 
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ou aumentar a adesão das mentes às teses que se apresentam a seu assentimento: uma 

argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão, de forma que se 

desencadeie nos ouvintes a ação pretendida” (PERELMAN; TYTECA 2014, p. 50). Assim, os 

autores compreendem que para que sejam atingidos os objetivos da vida humana, intrínseca 

aos valores, o caminho mais viável é através da discussão. 

 A Retórica, segundo a teoria de Perelman; Tyteca (2014), constitui-se como a adesão 

de um ou mais espíritos mediante a utilização da argumentação, não buscando posições 

imparciais, afirmações acabadas, lógicas, mas a mudança do pensamento daqueles espíritos e, 

consequentemente, da forma como agirão logo após o ato de adesão àqueles argumentos.  

 Na referida teoria (PERELMAN; TYTECA, 2014), o conjunto de espíritos se constitui 

para nós como auditório, elemento essencial para o seu desenvolvimento e compreensão, 

consoante o teórico. Todo discurso proferido está inserido em um contexto, tem vistas a 

alcançar um auditório que é, para Perelman; Tyteca (2014, p. 22), “o conjunto daqueles a 

quem o orador quer influenciar com sua argumentação” e conseguir adesão deste auditório 

mediante o convencimento ou a persuasão. O autor classifica em seu estudo alguns tipos de 

auditório essencialmente a partir da extensão: auditório universal, constituído por toda a 

humanidade, ou pelo menos por todos os homens adultos e normais que figuram como 

destinatários de um dado discurso; auditório de um único ouvinte, quando a argumentação se 

destina a um único interlocutor; e a deliberação consigo mesmo, quando apenas o próprio 

orador é abrangido.  Cada um deve ser observado no momento da argumentação a ser 

desenvolvida para poder alcançar os fins a que se propõe.  

 Seguindo com os conceitos estabelecidos por Perelman; Tyteca (2014) e a partir da 

concepção de auditório que acabamos de expor, se faz necessário mencionar a distinção que 

apresenta entre persuasão e convencimento.  

 Para os autores neoretóricos, o ato de persuadir está relacionado com o discurso 

proferido em razão de um auditório particular, quando se busca a adesão de um único 

interlocutor a uma dada a tese; este liame acaba por implicar em uma outra caracterização: 

nos casos de argumentos empregados mediante a persuasão, estes restarão como argumentos 

tido como eficazes, apenas.  

 Já no que se refere ao convencimento, este se volta para a busca pelo acordo de um 

auditório universal. Por via de consequência, os argumentos que conseguem galgar acordo de 

um auditório universal são reputados como válidos.  

 Ainda é preciso destacar que não há uma linha de distinção clara entre a persuasão e o 

convencimento (PERELMAN; TYTECA, 2014); em alguns momentos a eficácia da 
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persuasão e a validez do convencimento podem se inter-relacionar a fim de alcançar o acordo 

de um dado auditório a quem se destina um determinado discurso argumentativo. Dando 

sequência à breve exposição teórica da Nova Retórica que fazemos para este trabalho, 

trataremos acerca das técnicas argumentativas apresentadas pelos neoretóricos. 

 

2.4.1 A classificação dos argumentos segundo Perelman; Tyteca (2014) 

 Após termos tratado de alguns aspectos relacionados ao que podemos chamar de parte 

geral do Tratado da Argumentação (PERELMAN; TYTECA, 2014), passaremos agora a 

empreender uma explanação acerca das técnicas argumentativas apresentadas pelos 

neoretóricos na terceira parte de o Tratado, que tomaremos como embasamento teórico para 

as questões argumentativas no debate que serão analisadas adiante em nossa pesquisa.  

 Perelman; Tyteca (2014) exploram os argumentos dividindo-os em duas classes 

distintas, quais sejam: argumentos por associação e argumentos por dissociação. A primeira 

parte está centrada em reconduzir elementos separados a fim de que, associados, gerem 

adesão dos espíritos às teses daquele que argumenta. Enquanto a segunda classificação de 

argumentos gera exatamente o efeito oposto: de separar pares hierarquizados, comumente 

postos e sedimentados, para que os objetivos de convencer sejam alcançados por meio do 

trabalho com a argumentação. Sobre estas classes e tipos de argumentos falaremos a seguir. 

 

2.4.1.1 A classificação dos argumentos: Argumentos por associação 

 Na primeira classificação, os argumentos por associação, os autores apresentam três 

tipos de argumentos: os argumentos quase-lógicos, os argumentos baseados na estrutura do 

real e os argumentos que fundamentam a estrutura do real. Vejamos cada um dos tipos e suas 

respectivas técnicas.  

 

2.4.1.1.1 Argumentos quase-lógicos 

 São argumentos semelhantes a um raciocínio que se vale da lógica enquanto ciência, 

mas suas conclusões não são provenientes dela. Por exemplo: “Se construirmos escolas, 

amanhã não construiremos presídios.” Ouvimos esta afirmação frequentemente e esse tipo de 

argumento é utilizado quando se tem coisas prováveis, admissíveis, mas não são exatas 

matemática ou, ao menos, logicamente. A seguir, trataremos sobre as técnicas que estão 

relacionadas aos argumentos quase-lógicos.  

 

a) Contradição e incompatibilidade 
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 Percebemos estas postulações apresentadas na obra perelmaniana (PERELMAN; 

TYTECA, 2014) como intimamente ligadas, uma vez que, ao se pensar numa contradição, há 

a negação de dois postulados válidos, e isto levaria o orador ao absurdo diante de seus 

interlocutores. Para a argumentação, se convém falar em incompatibilidade quando são 

apresentadas duas teses distintas e se faz necessária uma escolha, haja vista uma anular a 

outra. Os autores ilustram:  

Será difícil fazer homens sensatos admitirem que aquele que, de olhos secos 

e espírito satisfeito entrega seu irmão aos executores para ser queimado vivo 

está sinceramente e de todo coração preocupado em salvar esse irmão das 

chamas do inferno no mundo do além. 

(LOCKE, 1894 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 231). 

  

Ainda para exemplificar tais técnicas, à época da aprovação do novo código florestal 

brasileiro, em meados de 2012, surgiram diversas polêmicas em torno das normas que se 

mostraram problemáticas aos olhos dos defensores da causa ambiental, chegando a virar 

notícia internacional, como a mensagem vinculada pelo jornal espanhol El País:
3
 “[O novo 

código florestal] que flexibiliza as regras para preservar a vegetação e abre a porta para uma 

anistia para os que foram condenados por delitos de desmatamento, que contribuem para a 

mudança climática”. Há, aqui, a demonstração de um argumento a partir da contradição e 

incompatibilidade, quando se busca demonstrar a fragilidade da lei em detrimento da importância 

de punição ao desmatamento em defesa das questões ambientais, como afirmou a reportagem.  

 

b) A argumentação a partir do ridículo 

 Segundo Perelman; Tyteca (2014, p. 233), “uma afirmação é ridícula quando entra em 

conflito, sem justificação, com uma opinião aceita”. Os autores classificam o uso do ridículo 

como aquilo que deve ser excluído pelo riso como forma de sanção pelo absurdo enunciado. 

Porém, em vias argumentativas, o absurdo é admissível mediante o uso da ironia enquanto 

técnica para alcance de adesão à tese declarada. Vejamos:  

 

O ridículo é a arma poderosa de que o orador dispõe contra os que podem, 

provavelmente, abalar-lhe a argumentação, recusando-se, sem razão, a aderir 

a uma ou outra premissa de seu discurso. É ela, também, que se deve utilizar 

                                                           
3
 PORTAL G1 DE NOTÍCIAS. Desenvolvido pela Globo Comunicação e Participações S.A, 2000-2017. 

Apresenta diversas reportagens de âmbito nacional e internacional acerca de variados temas. Disponível em 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/12/brasil-manda-mensagem-contraditoria-sobre-meio-

ambiente-para-o-mundo-diz-jornal.html> Acesso em 30 set. 2017.  
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contra os que se atreverem a aderir ou a continuar a adesão, a duas teses 

julgadas incompatíveis, sem se esforçarem em remover essa 

incompatibilidade [...]. Assim também a mais caracterizada argumentação 

quase-lógica pelo ridículo consistirá em admitir momentaneamente uma tese 

oposta àquela que se quer defender, em desenvolver-lhe as consequências, 

em mostrar a incompatibilidade destas com o que se crê por outro lado e em 

pretender passar daí à verdade da tese que se sustenta. (PERELMAN; 

TYTECA, 2014, p. 234-235). 

 

 Os autores demonstram com o seguinte trecho: 

 

Realmente, o povo de Oreu teve muito do que se regozijar por se ter posto 

nas mãos dos amigos de Filipe e por ter afastado Eufreu! Tiveram do que se 

regozijar, os eretrienses, por terem mandado embora os vossos deputados e 

por terem entregue a Clitarco! Ei-los escravos, açoitam-nos e degolam-nos!  

(DEMÓSTENES, 1924 s/d apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 235). 

 

No excerto acima, os autores abordam a questão da ironia e declaram a necessidade de 

que o auditório detenha de conhecimentos prévios acerca do que se fala, a fim de que os 

propósitos argumentativos sejam alcançados.  

Para exemplificar o uso desta técnica fazendo uso de um episódio em nossos dias, nos 

valemos do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, recente fato ocorrido na 

história do país, quando um jornalista da edição brasileira eletrônica do Jornal El País, 

intitulou sua matéria como “Copa do mundo? Não, votação do processo de impeachment” 
4
·. 

A intenção era impactar seus interlocutores diante do lamentável fato de que houve em São 

Paulo estabelecimentos abertos com o intuito de receber pessoas no horário da votação 

política televisionada, que comemoraram o fato como se um evento de lazer fosse e não como 

um grave acontecimento na conjuntura nacional, que deveria ser visto para além de 

convicções político-partidárias.  

 

c) Identidade e Definição 

 Quando se fala de argumentação quase-lógica, ocorre de forma recorrente “a 

identificação de diversos elementos que são o objeto do discurso” (PERELMAN; TYTECA, 

2014, p. 238). Mas é preciso ressaltar que a identificação está para a argumentação no instante 

                                                           
4
 JORNAL EL PAÍS. Desenvolvido pela EDICIONES EL PAÍS, S.L. Apresenta diversas reportagens de âmbito 

nacional e internacional acerca de variados temas. Disponível em   

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/17/politica/1460922111_920592.html?rel=mas> Acesso em 30 set. 

2017.  
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em que essa limitação a partir da identidade não seja arbitrária ou evidente, ou seja, se faz 

necessário que haja uma justificativa para aquela dada atribuição de identidade. E ainda, 

segundo estes autores, numa relação de estreita proximidade, a técnica mais característica do 

procedimento de identificação na argumentação é a definição, da qual falaremos a seguir.   

 Para os fins argumentativos, a definição pode ser compreendida como uma resposta 

direta a uma pergunta específica. Não há uma única maneira de definição, isto vai depender 

da finalidade argumentativa que se deseja alcançar, orientando o interlocutor que aquela 

determinada definição é a que deve ser aceita.   

Um exemplo muito comum da técnica de definição são os slogans: “X FM – Um show 

no seu rádio.” Outro exemplo seria expressões popularizadas como “Atualmente, a escola é 

uma prisão”, estes são apresentados por Fiorin (2017) em seu livro “Argumentação”. Segundo 

este autor, as definições direcionadas têm o poder de gerar impacto causando aceitação ou 

repulsa no auditório a quem se dirige aquele que argumenta.  

 

d) Analiticidade e Análise 

Outra técnica decorrente do trabalho com a identificação é a analiticidade, que está 

intimamente ligada com a análise daquilo que é apresentado, de sorte que pode ser 

compreendida como o uso de expressões reconhecidas como sinônimas ou equivalentes para 

fins argumentativos; enquanto que a análise se volta para a utilização de argumentos que 

levem a uma determinada e única direção. Segundo Perelman; Tyteca (2014, p. 244),  

 

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 floresta 

é muito densa” equivale a “as árvores dessa região são muito próxima uma 

da outra” – estaria dirigida para certo sentido.      

 

 

                 As escolhas da análise ocorrem com o único objetivo de alcançar a adesão do 

interlocutor às teses postas, isto porque, consoante os autores, não é possível analisar algo sem 

que exista antes um objetivo preciso. A análise vai adaptar-se ao auditório, podendo seguir 

por várias direções, mas sempre de acordo com aquilo que é buscado pelo enunciador ao 

argumentar em defesa de uma tese.        

                      

e) Tautologia 
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 A tautologia pode ser entendida como caracterizações que não acrescentam nenhuma 

informação nova sobre aquilo que se fala. Porém, quando usada na argumentação, a tautologia 

se mostra como falsa ou aparente, dado que, enquanto técnica argumentativa, sujeito e 

predicado têm sentidos distintos, apesar de parecerem óbvios. Segundo Perelman; Tyteca 

(2014, p. 246), são exemplos da técnica: “Um tostão é um tostão”. “Crianças são crianças”. 

Nestes casos, quem argumenta visa demostrar que há na repetição um sentido maior a ser 

compreendido e a técnica é utilizada a fim de chamar a atenção do auditório para um fato 

importante que não deve passar despercebido.    

 

f) Regra de justiça 

 Aqui há a generalização de casos específicos com base em casos anteriormente 

ocorridos. Ao nos apropriarmos desta técnica, argumentamos no sentido de que se algo foi 

visto e tratado de uma forma, todas as vezes em que semelhantemente acontecer deve ser 

considerado da mesma maneira.  

Um claro exemplo do uso de precedentes mediante a técnica da regra de justiça são as 

jurisprudências dos tribunais, que são reiteradas decisões de um tribunal superior baseadas em 

julgamentos anteriores proferidos da mesma forma ou de modo muito semelhante, visando à 

igualdade de tratamentos. Os advogados frequentemente se utilizam desta técnica em seus 

pedidos a fim de que tenham suas pretensões atendidas, sob o argumento da concessão 

anterior, devendo ser aceito em razão da regra de justiça demonstrada.  

 

g) Reciprocidade 

 É a técnica argumentativa baseada em uma identidade mútua, em forte 

correspondência: um está para o outro, assim como o outro está para um. Os autores 

apresentam o seguinte exemplo neste sentido: “O que honroso aprender, também é honroso 

ensinar”. (QUINTILIANO, 1933-34 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 251). 

Outro exemplo amplamente conhecido que Fiorin (2017) nos mostra é a Lei de Talião, 

quando se fundamente neste princípio ao pregar a famosa máxima “Olho por olho, dente por 

dente”, ou seja, tudo quanto for feito, terá de ser retribuído em igual proporção. Este 

argumento também é bastante utilizado por todos aqueles que usam a estratégia de colocar o 

interlocutor no lugar de seus semelhantes, como no caso dos que defendem a pena de morte: 

“Também desejaria a morte daquele que assassinou a sua mãe”; ou dos que são contrários a 

esta forma de punição: “Não desejaria a pena de morte se o bandido fosse seu filho”.  
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h) Transitividade  

 A técnica da transitividade se baseia nesta regra matemática, onde a conclusão é 

necessariamente decorrente da premissa anteriormente posta, mas na argumentação se pode 

ter a apenas uma provável conclusão da premissa, que é lógica, mas não exata. Para os 

autores, é um exemplo da técnica transitiva a seguinte relação: “Os amigos de nossos amigos 

são nossos amigos” (PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 257). 

 Um exemplo, baseado nos ensinos de Fiorin (2017) é: “O Palmeiras tem o maior 

número de títulos no campeonato brasileiro e será novamente campeão no próximo.” Esta 

conclusão a partir da premissa do número de títulos do time é provável, porém não 

exatamente lógica, mas as pessoas utilizam essas afirmações com o fim de convencerem 

outras acerca daquilo em que se acredita.  

 

i) Inclusão e divisão 

       Quando se argumenta, às vezes é possível atribuir características da totalidade de um 

conjunto para partes dele, ou de partes dele para sua totalidade. Os argumentos de inclusão 

visam demonstrar que o que é válido para gênero se aplica à espécie, como no exemplo a 

seguir, extraído da obra de Perelman e Tyteca: “Nada do que não é permitido pela lei a toda a 

igreja, pode, por algum direito eclesiástico, tornar-se legal para algum de seus membros” 

(LOCKE, 1894 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 262). 

 Acerca dos argumentos de divisão, os referidos autores tratam assim: 

Uma vez que o argumento por divisão pressupõe que o conjunto das partes 

reconstitui o todo, que as situações examinadas esgotam o campo do 

possível, quando as partes ou as possibilidades se limitam a duas, o 

argumento se apresenta como uma aplicação do terceiro excluído. Emprega-

se essa forma da divisão quando, num debate, limitam-se as soluções a duas: 

a do adversário e a que o próprio orador defende. Após ter ridicularizado a 

tese do adversário - que às vezes é inteiramente inventada para as 

necessidades da causa -, o orador se prevalece daquela que propõe como 

sendo a única possível. Uma técnica um pouco diferente consiste em 

apresentar uma tese como fornecedora da resposta ao problema, sendo todas 

as outras hipóteses, em bloco, rejeitadas ao indeterminado. Apenas a tese 

que o orador desenvolve usufrui a presença. Por vezes, após tê-la exposto, 

ele se dirige aos ouvintes, perguntando-lhes se têm uma solução melhor para 

apresentar. Este apelo, classicamente qualificado de argumento ad 

ignorantiam, extrai sua força essencialmente da urgência, pois exclui um 

prazo de reflexão: o debate se circunscreve à tese apresentada e aquela que 

poderiam opor-lhe eventualmente na mesma hora. Por isso, esse argumento, 

para ser utilizável, coloca os interlocutores num âmbito limitado que lembra 

o do dilema (PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 270-271). 

   



38 

Como podemos perceber a partir das lições extraídas da Nova Retórica, os argumentos 

de divisão em muitos casos estão baseados na enumeração de elementos até que o todo esteja 

contemplado ou que se tenha uma definição desejada e muitas vezes fundamentam-se em 

dilemas. 

 

j) Comparação  

 Consiste no ato de aproximar ou distanciar um objeto em relação a outro ou a vários 

outros. Em sua função argumentativa, a comparação é usada geralmente na busca por 

esclarecer ao interlocutor que algo é mais vantajoso ou benéfico do que aquilo a que se 

compara, como em: “Suas faces são vermelhas como maçãs” (PERELMAN; TYTECA, 2014, 

p. 274). 

Trazemos, ainda, exemplos com base em Fiorin (2017): Os adeptos do regime militar 

defendem que a ordem é melhor que a suposta desordem gerada pela democracia. Ou ainda: 

quando se fala que uma área desmatada equivale 100 campos de futebol, quem profere o 

discurso, estabelece esta comparação para que o interlocutor tenha uma dimensão real da área 

afetada, como meio de enfatizar a gravidade do problema. Diferente do que ocorreria se a 

medida fosse apresentada em hectares de terra, quando nem todos tem a habilidade de 

mensurar a partir deste parâmetro, o que não conferiria segurança necessária para que o 

auditório fosse convencido em razão de um argumento dessa natureza.         

 

k) Argumentação pelo sacrifício 

Segundo Perelman; Tyteca (2014), esta é a técnica que apela para um suposto 

sacrifício que o enunciador está disposto a se submeter a fim de alcançar a adesão de espíritos 

à sua tese, o objetivo que busca. É um típico exemplo que aparece na letra da música “Por 

você”, canção popularmente conhecida por causa da interpretação da banda Barão Vermelho, 

composta por Roberto Frejat. Vejamos a letra da composição:
5
 

 

Por você eu dançaria tango no teto 

Eu limparia os trilhos do metrô 

Eu iria a pé do Rio a Salvador 

Eu aceitaria a vida como ela é 

Viajaria a prazo pro inferno 

Eu tomaria banho gelado no inverno 

                                                           
5
 BARÃO VERMELHO. Por você. R. Frejat (Compositor). In: ____ Puro êxtase. Warner Music Brasil, 1998, 1 

CD (50 min), faixa 3 (3 min 20 s).  
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Por você eu deixaria de beber 

Por você eu ficaria rico num mês 

Eu dormiria de meia pra virar burguês 

Eu mudaria até o meu nome 

Eu viveria em greve de fome 

Desejaria todo o dia a mesma mulher 

Por você... Por você 

Por você... Por você 

Por você conseguiria até ficar alegre 

Pintaria todo o céu de vermelho 

Eu teria mais herdeiros que um coelho 

Eu aceitaria a vida como ela é 

Viajaria a prazo pro inferno 

Eu tomaria banho gelado no inverno 

Eu mudaria até o meu nome 

Eu viveria em greve de fome 

Desejaria todo o dia a mesma mulher 

Por você... Por você 

Por você... Por você. 

 

 

A letra da canção é a própria apresentação de sacrifícios apresentados por alguém que 

está disposto a efetuá-los em razão de outra pessoa, a fim de conquistar também a admiração 

dela. Um claro exemplo de argumentação por sacrifício. 

 

 l) Probabilidades  

 Esta tipologia argumentativa está baseada no pensamento valorativo da quantidade, na 

“lógica da maioria”, seja a partir dos números, propriamente ditos ou da ideia de bom senso 

ou clamor popular. A técnica leva em consideração “a vontade da maioria” para defender uma 

tese e sustentar adeptos. Segundo Perelman; Tyteca (2014, p. 292):  

 

A argumentação quase-lógica pelo provável ganha todo o seu relevo quando 

há avaliações baseadas, a um só tempo, na importância dos acontecimentos e 

na probabilidade do aparecimento deles, ou seja, na grandeza das variáveis e 

na frequência delas, na esperança matemática. 

 

 

 Vejamos o seguinte exemplo: Na atual conjuntura nacional, os contrários ao governo 

se utilizam da apresentação dados que demonstram a rejeição do presidente da república, 

como no gráfico
6
 a seguir.  

                                                           
6
 PORTAL G1 DE NOTÍCIAS. Desenvolvido pela Globo Comunicação e Participações S.A, 2000-2017. 

Apresenta diversas reportagens de âmbito nacional e internacional acerca de variados temas. Disponível em 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/governo-temer-e-aprovado-por-3-e-reprovado-por-77-diz-ibope.ghtml> 

Acesso em 30 set. 2017.  
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 Fonte: Portal G1 de Notícias.  

 

 Muito além dos números, para os oponentes do presidente, este gráfico revela um 

caótico cenário político, econômico e social no Brasil, que tem enfrentado graves problemas e 

um dos pilares em que apoiam os argumentos de sua oposição é a ampla rejeição ao governo, 

demonstrada como um fato chancelado pela maioria da população. Um claro argumento a 

partir de probabilidades, que não se tem somente a dados numéricos, mas apresenta em sua 

essência uma carga valorativa que não pode ser desconsiderada.  

 A fim de facilitar o entendimento, elaboramos a seguinte ilustração para a visualização 

do primeiro tipo de argumentos com suas respectivas técnicas.  

 

Figura 1: Os argumentos quase-lógicos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.4.1.1.2 Argumentos baseados na estrutura do real  

 Diferentemente dos argumentos quase-lógicos, que bebem nas fontes da lógica, 

probabilidades e fórmulas matemáticas mais ou menos exatas, apesar de não basearem nela 

suas conclusões, os argumentos baseados na estrutura do real usam a lógica a fim de 
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estabelecer uma relação entre juízos de valor já aceitos pela sociedade e entre os juízos para 

os quais se busca adesão através da argumentação (PERELMAN; TYTECA, 2014). Este 

grupo de argumentos é apresentado na Nova Retórica com uma subclassificação, qual seja: os 

argumentos baseados na estrutura do real se dividem ligações de sucessão, que unem um 

fenômeno a suas causas ou consequências e as ligações de coexistência, que se encarregam da 

ligação entre as pessoas e seus atos e de que maneira isto reflete no campo argumentativo. É 

sobre o que falaremos adiante.   

 

i) As ligações de sucessão 

 Nesta subclassificação, os doutrinadores da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 

2014) fazem uma relação entre um fenômeno, fato ou objeto acerca do qual se argumenta, 

executando uma ligação com as causas e as consequências decorrentes destes fatos e de que 

maneira isto gera reflexos no trabalho argumentativo em torno destas questões.  

 

a) O vínculo causal na argumentação 

 A técnica visa à aproximação de elementos (sejam fatos, objetos, ações) com suas 

causas, deixando clara a relação entre elas, o que gera variados reflexos no campo 

argumentativo, como se extrai do entendimento a partir do que é dito por Perelman; Tyteca 

em sua obra:  

Desde logo, vê-se que ele deve permitir argumentações de três tipos: 

a) as que tendem a relacionar dois acontecimentos sucessivos dados entre 

eles, por meio de um vínculo causal; 

b) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a descobrir a existência de 

uma causa que pôde determiná-lo; 

c) as que, sendo dado um acontecimento, tendem a evidenciar o efeito que 

dele deve resultar. 

Se um exército, dotado de um excelente serviço de informações, alcança 

sucessos, pode-se querer descobrir a causa deles na eficácia do serviço em 

questão; pode-se, de seus sucessos atuais, inferir que ele possui um bom 

serviço de informações; pode-se também, a partir da eficácia deste último, 

consolidar a confiança em sucessos futuros (PERELMAN; TYTECA, 2014, 

p. 299-300). 

 

 

Os autores trazem o seguinte exemplo extraído da obra de Cervantes: “Oh! Santo 

Deus! Será possível que tais coisas se passem no mundo e que os feiticeiros e os feitiços 

tenham tanta força que possam ter mudado o bom senso de meu amo em tão extravagante 

loucura?” (CERVANTES, 1913 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 302). Então podemos 

entender que o vínculo causal na argumentação revela uma ligação de dois acontecimentos 
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sucessivos, o entendimento de uma causa, ou pelo alcance do efeito que aquele fenômeno em 

discussão gerou. 

 Uma matéria publicada na página eletrônica da revista Exame,
7
 lista para seus leitores 

consequências dos atos de corrupção, que ultimamente tem sido destaque na política 

brasileira. A reportagem defende que causas como o aumento dos impostos, o crescimento da 

desonestidade e da impunidade são fatores que só existem em razão da corrupção, fato que 

origina os outros listados, devendo, portanto, a primeira ser combatida a fim de que os outros 

problemas sejam amenizados.  

 

b) Argumento pragmático 

 Consiste na técnica em que o fenômeno é avaliado somente em razão de suas 

consequências. Os neoretóricos apontam como um exemplo desta técnica o seguinte: 

Mas, a fim de que a verdade dessa questão nos seja mais facilmente 

esclarecida, teremos primeiramente de adotar um alvo, ao qual dirigimos 

toda a nossa discussão. Ora, o meio que nos defenderá de errar é o de 

considerar os perigos que estão em ambas as partes (CALVINO, 1560 apud 

PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 305). 

 

Comumente, circulam em nossa sociedade, julgamentos ocorridos quando um tribunal 

fundamenta sua decisão nas consequências de uma determinada lei ou norma, proferindo juízo 

de valor em torno da regra social em que se baseia, classificando como mais ou menos eficaz 

de acordo com as suas consequências. Vejamos, ainda, o seguinte exemplo
8
:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.  

Testemunha de Jeová. Recusa à transfusão de sangue. Risco de vida. 

Prevalência da proteção a esta sobre a saúde e a convicção religiosa, 

mormente porque não foi a agravante, senão seus familiares, que 

manifestaram a recusa ao tratamento. Asseveração dos responsáveis pelo 

tratamento da agravante, de inexistir terapia alternativa e haver risco de vida 

em caso de sua não realização. Recurso desprovido. 

Processo: AI 00098131320048190000 RIO DE JANEIRO MEIER 

REGIONAL 3ª VARA CÍVEL. Órgão Julgador: DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL. Partes: IRANI DA SILVA BARBOSA; MINISTÉRIO 

PUBLICO. Publicação: 16/12/2004.  Julgamento: 5 de Outubro de 2004. 

Relator: CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS.  

                                                           
7
 EXAME. Desenvolvido pelo Grupo Abril Mídia S.A. Apresenta diversas reportagens de âmbito nacional e 

internacional acerca de variados temas. Disponível em <https://exame.abril.com.br/brasil/5-efeitos-danosos-da-

corrupcao-que-voce-nao-ve/> Acesso em 30 set. 2017.  
8
 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Civil. Transfusão de sangue em Testemunha de Jeová sob 

risco. Agravo de Instrumento nº 00098131320048190000. Agravante: Irani da Silva Barbosa. Agravado: 

Ministério Público. Relator: Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2004. 

Disponível em < https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/417145973/agravo-de-instrumento-ai-

98131320048190000-rio-de-janeiro-meier-regional-3-vara-civel> . Acesso em 30 set. 2017.   
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 Neste exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o agravo movido por 

uma paciente a fim de que fosse impedido o procedimento médico necessário à sua saúde em 

razão da sua profissão de fé religiosa, contrária à transfusão de sangue, método naquela 

situação vital à pessoa. O órgão julgador entendeu que o direito à vida da paciente prevalecia 

em relação ao direito de crença, ambos assegurados na Constituição Federal, mas naquele 

instante, mensurando as consequências, o Tribunal se valeu da garantia do direito à vida como 

o princípio de consequências menos gravosas e, por isso, o melhor entendimento segundo 

aquele colegiado.  

 

c) Argumento pelo desperdício  

 Aqui se preza pela insistência em um fenômeno em razão do esforço que nele já foi 

empregado. Um exemplo recente ocorreu nas votações para o prosseguimento ou não das 

denúncias em desfavor do presidente Michel Temer, ocorridas na Câmara dos Deputados.
9
 

Mesmo após a definição matemática dos resultados das votações, vários parlamentares 

permaneceram com suas posições opostas ao resultado, alegando que seguiriam a coerência 

de seus atos de campanha e de suas ideologias já defendidas, ainda que o voto fosse em vão 

naquele contexto, porém a tomada de decisão “desperdiçada” conferiria respaldo aos seus atos 

posteriores no mesmo sentido. 

 

d) Argumento de direção 

 Consoante a classificação de Perelman; Tyteca (2014), esta técnica consiste em um 

alerta para a rejeição do uso de etapas numa negociação argumentativa, tendo em vista que 

esse tipo de procedimento levará a uma reação em cadeia, gerando a perda de controle e uma 

consequência geralmente danosa. É o caso das recomendações contrárias aos popularmente 

conhecidos golpes de sequestro
10

: as autoridades recomendam não negociar por conta própria 

nestes casos, pois nunca há um fim definido. Nunca se sabe onde aquela “transação” irá 

chegar, o que muitas vezes causa danos gravosos.   

 

                                                           
9
 PORTAL TERRA. Desenvolvido pela Terra Networks Brasil S.A. Apresenta diversas reportagens de âmbito 

nacional e internacional acerca de variados temas. Disponível em 

<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/lava-jato/camara-atinge-147-votos-contra-denuncia-de-temer-

e-barra-investigacao,47891edef26b3f4872022402ea92428dnyqvx3qe.html> Acesso em 15 ago. 2017.  
10

 PORTAL GAZETA WEB. Desenvolvido por Gazeta de Alagoas Online LTDA, 2000-2018. Apresenta 

diversas reportagens relacionadas à região do Estado de Alagoas acerca de variados temas. Disponível em: 

<http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia-old.php?c=313201&e=12>. Acesso em 01 jan. 2018. 
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e) Argumento de superação 

 Ao contrário do que ocorre com o argumento de direção, nesta técnica argumentativa o 

que prevalece é o desenvolvimento ilimitado visando uma direção sem que se considere 

qualquer entrave. Vejamos o exemplo elencado por Perelman; Tyteca em sua obra:  

 

Àqueles que avaliavam a situação militar boa o suficiente para entabular 

negociações de paz com a França, Pitt respondia: “Que estejamos em maior 

segurança hoje, não só eu admito, mas até pretendo que as perspectivas 

melhoram dia a dia, e que essa segurança está cada vez mais garantida” 

(PERELMAN E TYTECA, 2014, p. 328).  

 

 No exemplo podemos perceber a defesa pela busca de uma melhoria constante, sem 

limites para a o alcance de um contínuo avanço em benefícios.  

 

ii) As ligações de coexistência 

 A base desta classificação que analisaremos aqui está centrada na relação que existe 

entre a pessoa e os atos que ela pratica e de que forma esta relação desencadeará reflexos na 

atividade argumentativa que desempenha.  

 

f) A pessoa e seus atos  

 Aqui é avaliada a articulação entre o caráter daquele que argumenta e as ações que 

pratica, com o fim de validar ou rejeitar as teses que apresenta. Os autores da Nova Retórica 

demonstram esta técnica com o seguinte exemplo: “O exemplo dos Grandes, diz Gracián, é 

tão bom retórico, que persuade até às coisas mais infames” (GRACIÁN, 1710 apud 

PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 346). Os neoretóricos destacam aqui a aptidão de pessoas 

que tendem a alcançar a adesão de um determinado auditório a partir de suas ações.  

Um exemplo em que esta técnica também figurou foi no caso de punição de juiz 

cearense
11

 que descumpriu seu dever de imparcialidade ao julgar o processo de um de seus 

próprios assessores. A punição de censura foi aplicada ao magistrado fundamentada na 

alegação de que seu ato foi inaceitável e por esta razão os argumentos proferidos em sua 

defesa não prosperaram. 

 

g) Argumento de autoridade 

                                                           
11

 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Órgão responsável pela fiscalização e aperfeiçoamento do 

trabalho do sistema judiciário brasileiro. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83544-juiz-do-tjce-

acusado-de-imparcialidade-recebe-pena-de-censura-do-cnj>. Acesso em 30 set. 2017.  
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 Esta técnica está baseada na argumentação pelo prestígio, quando para o auditório a 

quem se busca convencer, a validação daquela tese está intimamente ligada e diretamente 

condicionada à importância, honra e consequentemente a autoridade de alguém. Vejamos o 

exemplo encontrado na obra dos neoretóricos: Os autores aclaram que quando alguém goza de 

um respeito atestado por todos, de mais autoridade a suas palavras se revestem, como 

podemos constatar a partir da citação seguinte: 

Um mestre [Jesus] em quem aparece tanta autoridade, conquanto sua 

doutrina seja obscura, bem merece que se creia em sua palavra: (...). 

Podeis reconhecer sua autoridade ao considerar o respeito que lhe 

prestam Moisés e Elias; ou seja, a lei e os profetas, como expliquei. 

Não busquemos as razões das verdades que ele nos ensina: toda razão 

é que ele falou (PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 351). 

 

Outro exemplo: defensores do livre armamento usaram como argumento um estudo de 

Harvard
12

, enquanto universidade mais privilegiada do mundo, constatando que, em nove 

países da Europa, quanto menor a posse de arma, mais altas as taxas de homicídio; enquanto o 

contrário ocorre nos países onde é amplamente permitida a posse de armamentos. Neste 

argumento, para os favoráveis ao livre uso de armas, o direito de posse reduz a criminalidade, 

segundo um estudo de Harvard, o que dá um embasamento de autoridade à tese.  

 

h) O grupo e seus membros 

 A partir do que se extrai das lições de Perelman; Tyteca (2014), esta técnica gera uma 

expectativa em torno das ações de um grupo em razão de suas ideologias e, portanto, em torno 

dos atos dos integrantes destas associações por a elas pertencerem, assim como são esperadas 

determinadas ações de um grupo tendo em vista somente formação de seus integrantes.   

Um exemplo bastante conhecido e utilizado por parte dos opositores ao Partido Social 

da Democracia Brasileira – PSDB – são as alegações contra a política de privatizações 

adotada pelo partido
13

, o que lhe tornou conhecido em meio aos que desaprovam tal 

mecanismo de trabalho. Os contrários às privatizações no Brasil alegam que as elas geram 

retrocesso para o país, um forte motivo para fazer oposição ao PSDB sob os argumentos 

desenvolvidos a partir desta técnica.  
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i) O ato e a essência 

 Seguindo a mesma linha das duas técnicas anteriores, Perelman e Tyteca (2014) 

apresentam uma técnica que consiste em considerar a natureza de um fenômeno, objeto ou 

acontecimento. Vejamos um exemplo de um argumento relacionando ato e essência trazidos 

pelos próprios autores:  

Os acontecimentos caracterizam uma época, as obras, um estilo, as 

instituições, um regime; mesmo os comportamentos e a maneira de ser dos 

homens podem ser explicados não só pelo fato de pertencerem a um grupo, 

mas também pela época ou pelo regime com que se relacionam: falar do 

homem da Idade Média ou de um comportamento capitalista é tentar mostrar 

como esse homem e esse comportamento participam de uma essência e a 

expressam, e como, por seu turno, permitem caracterizá-la (PERELMAN; 

TYTECA, 2014, p. 372).  

 

Esta técnica centra-se em explicar suas causas e razões com base nas manifestações 

que os próprios fatos expressam e que revelam certo padrão, possibilitando, inclusive, a sua 

própria caracterização. 

 

j) Relação simbólica 

 Esta técnica argumentativa cria uma relação entre um símbolo, uma referência e um 

dado fato, uma determinada realidade.  Os autores da Nova Retórica afirmam:  

A ligação simbólica acarreta transferências entre símbolo e simbolizado. 

Quando a cruz, a bandeira, a pessoa do rei são encaradas como símbolos do 

cristianismo, da pátria, do Estado, essas realidades despertam um amor ou 

um ódio uma veneração ou um desprezo, que seriam incompreensíveis e 

ridículos se, com o seu caráter representativo, não estivesse relacionado um 

vínculo de participação (PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 378).  

 

 Um exemplo recente de argumentação a partir da relação simbólica foram 

manifestações realizadas no Brasil em um evento do movimento feminista que ficou 

conhecido como “A marcha das Vadias.” 
14

 Numa sucessão de protestos, as mulheres adeptas 

do movimento carregavam cartazes com as inscrições “Tirem a Cruz do meu útero” e os 

participantes se desfizeram de crucifixos ao longo do caminho, numa referência ao símbolo da 

morte de Cristo, importante para os adeptos da maior religião do país. Então, apelaram para a 

Igreja por maior liberdade em questões como aborto e casamento homoafetivo, pautas 
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defendidas pelo movimento feminista em oposição aos dogmas religiosos, neste ato 

simbolizado pela cruz enquanto símbolo religioso.  

 

k) Argumento de hierarquia dupla 

 Como demonstram no excerto: “Enquanto apraz aos bárbaros viver sem se preocupar 

com o amanhã, os nossos desígnios devem considerar a eternidade dos séculos” (CÍCERO, 

1927 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 388), para Perelman; Tyteca (2014), esta técnica 

relaciona uma hierarquia já aceita, seja de natureza qualitativa ou quantitativa, com outra 

sobre a qual se discute, com o fim de validá-la.  

É o caso do discurso utilizado no evangelho bíblico escrito por Mateus, quando se fala 

acerca do cuidado de Deus para com os que têm fé: 

 

25 Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que 

haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, 

pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo 

mais do que o vestuário? 

26 Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam 

em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais 

valor do que elas? 

27 E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado 

à sua estatura? 

28 E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do 

campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam; 

29 E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu 

como qualquer deles. 

30 Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é 

lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? 

(BÍBLIA, Mateus 6: 25-30). 

  

Neste exemplo, se vê claramente a hierarquia estabelecida entre as aves do céu e o 

homem, os lírios e os que servem a Deus, até mesmo a erva do campo e a figura do ser 

humano que, conforme se extrai do entendimento do texto, em sua natureza os indivíduos se 

mostram sempre preocupados com coisas cotidianas e a Bíblia se dispõe a argumentar a partir 

da dupla hierarquização que, se o Deus em quem os homens acreditam cuida bem de 

elementos a eles inferiores, cuidará ainda melhor dos indivíduos que se constituem de um 

valor superior em relação às demais coisas.  

 

l) Argumento de grau e ordem  

 São consideradas aqui diferenças em fenômenos, fatos, objetos, no que diz respeito às 

questões de grau, numa perspectiva quantitativa, e de ordem, em um aspecto qualitativo. 
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Vejamos o exemplo: “As ciências da natureza cresceram um bom tanto em direção às ciências 

do espírito. Em consequência disso, as diferenças talvez sejam mais de grau do que de 

princípio” (POLAK, 1948 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 396). Aqui os autores 

destacam o desenvolvimento das ciências da natureza em relação às de natureza espiritual e 

apontam para as modificações de grau enquanto consequência disto.  

Um argumento desse tipo foi utilizado pelo ex-presidente do PSB, Eduardo Campos, à 

época da escolha para os cargos que o partido ocuparia no primeiro mandato da ex-presidente 

Dilma Rousseff. Em um contexto onde um maior número de cargos traria mais benefícios ao 

partido que representava, Eduardo Campos proferiu a seguinte declaração: “Vim discutir com 

a presidente a questão do papel do PSB no próximo governo. Queremos ajudar. [...] Não 

discutimos nenhum nome. Nossa questão não é de quantidade, é de qualidade”,
15

 em um 

aspecto de grau, no que diz respeito à quantidade, e de ordem, tratando-se de qualidade, o ex- 

partidário fez uso deste argumento para demonstrar o interesse do PSB em exercer um bom 

trabalho, além dos benefícios advindos da quantitatividade.  

 Apresentamos uma ilustração para sintetizar o segundo tipo de argumentos 

apresentado na classificação de Perelman; Tyteca (2014): 

 

Figura 2: Os argumentos baseados na estrutura do real 

 

Fonte : Elaboração própria 
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2.4.1.1.3 Argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 Diferente dos que estão baseados na realidade, os argumentos elencados a partir daqui 

dão base à estrutura do real. Conforme se extrai do entendimento da obra de Perelman; Tyteca 

(2014), as técnicas argumentativas que compõe esta classificação fundamentam, organizam e 

orientam a estrutura da realidade.  

 Neste tipo de argumento, os neoretóricos também apresentam uma subclassificação, 

como sendo: o fundamento pelo caso particular e o raciocínio por analogia, sobre as quais 

falaremos adiante. 

 

i) O fundamento pelo caso particular 

 Os argumentos aqui estão centrados na noção do exemplo, com fins de generalização. 

Nesta subclassificação dos argumentos que fundamentam a estrutura do real apresentada por 

Perelman; Tyteca (2014), estão a argumentação pelo exemplo, a argumentação pela ilustração 

ou através daquilo que chamam de modelo e antimodelo.   

 

a) A argumentação pelo exemplo 

 A argumentação pelo exemplo, segundo Perelman; Tyteca (2014) se constitui como 

uma técnica em que se pressupõe a possibilidade de uma generalização a partir de casos 

particulares, tendo como orientação fenômeno, fato ou ato já ocorrido e deve ser replicado. 

Segue o exemplo: O monte é flamejante / Porque fumegante / Tudo que é fumegante é 

flamejante, assim como a fornalha; assim como este, logo, assim (ANNAMBHATTA, 1949 

apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 401). 

Como exemplo, podemos conceber outro exemplo apresentado por José Luiz Fiorin 

em sua obra sobre as questões argumentativas:  

 

Na mídia, muitas vezes, a entrevista com uma pessoa, apresentada como 

protótipo de um grupo social, profissional, etc. destina-se a fazer 

generalizações. Nas reportagens sobre as manifestações de 2013, mostrava-

se alguém que bradava contra a corrupção para concluir que as 

manifestações eram um protesto contra a corrupção (FIORIN, 2017, p. 187). 

 

 Porém, é preciso ressaltar que para a Nova Retórica a mera descrição de um único 

fenômeno ou fato não é já constituída como um exemplo. Para tanto, é necessário uma 

sucessão destes acontecimentos dotada de uma dada regularidade, que apresentem aspectos 

comuns e elementos recorrentes que os caracterizem como ato de digno de exemplificação.  
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b) Argumentação pela ilustração 

 É o movimento argumentativo que faz uso de casos particulares para esclarecer 

fenômenos, fatos ou objetos já estabelecidos de maneira geral. Por exemplo: 

... ora, não há ninguém que não deseje ver claramente o fim de tudo. É isso 

que explica que, tendo chegado às balizas do estádio onde se faz a curva, os 

corredores ficam ofegantes e sucumbem, ao passo que, antes, enquanto 

tinham a meta diante dos olhos, não sentiam o cansaço (ARISTÓTELES, 

1409 apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 410).  

 

 A Nova Retórica difere o argumento pelo exemplo do argumento pela ilustração a 

partir do instante em que o exemplo deve se mostrar irrepreensível para poder ser seguido; 

enquanto que a ilustração serve de suporte para o caso já generalizado, como uma forma de 

impressionar o auditório e possibilitar que a atenção do leitor se volte para o sentido que 

deseja o orador de uma forma marcada por uma dada situação.  

É também o caso de uma reportagem publicada pelo Portal Terra
16

 à época das 

manifestações contra a corrupção na política brasileira. Aproveitando o ensejo, o referido 

portal de notícias publicou uma matéria com o objetivo de demonstrar que a corrupção 

brasileira não está presente somente no âmbito da política, mas no meio de maior parte da 

população nacional. Para atingir sua finalidade, a publicação foi estruturada em sucessão de 

exemplos de casos específicos de corrupção recorrentes no dia a dia de boa parte dos 

brasileiros, como a sonegação de impostos, o desrespeito às vagas para deficientes em locais 

públicos e outros atos conhecidos como integrantes do “jeitinho brasileiro”, como uma 

maneira de tornar perceptível a gravidade do problema da corrupção no país que, para o Terra, 

não está só na política ou em meio aos grandes, o que foi demonstrado a partir dos exemplos 

empregados. 

 

c) Modelo e antimodelo 

 A argumentação pelo modelo é o movimento que se utiliza de um caso em particular 

como exemplo e modelo que deve ser fielmente seguido. Segundo Perelman; Tyteca (2014), 

os fatos levantados aqui não servem somente para fundamentar ou ilustrar uma regra geral, 

mas para incentivar ações inspirados por eles. É válido ressaltar que para os autores da Nova 

Retórica, podem servir como modelos pessoas ou grupos cujo prestígio valoriza os atos e a 

honra destinada às ações de um indivíduo, que devem ser reconhecidas por todos de antemão, 
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a fim de que possa gerar no auditório a quem se busca convencer o feito de modelo imitável 

que se espera. Segundo os neoretóricos é necessário um prestígio já sacramentado para que o 

modelo possa ser reconhecido como tal. 

 É o que ocorre com a figura de Nelson Mandela, por demais admirado em todo o 

mundo em razão de sua prisão injusta por quase 30 anos e sua luta incessante pelo fim do 

apartheid na África do Sul, o que se pode perceber a partir deste trecho retirado de um dos 

muitos livros sobre a sua história: 

Eu vislumbrava uma história positiva que mostrasse o animal humano em 

seu melhor momento; um livro protagonizado por um herói de carne e osso; 

um livro sobre um país cuja maioria negra deveria ter sede de vingança, mas, 

em vez disso, seguindo o exemplo de Mandela, deu ao mundo uma lição de 

perdão iluminado (CARLIN, 2009, p. 11).  

 

 No que diz respeito ao antimodelo, os autores da Nova Retórica afirmam o seguinte: 

“Se a referência a um modelo possibilita promover certas condutas, a referência a um 

contraste, a um antimodelo permite afastar-se delas” (PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 417). 

Os referidos autores apresentam uma excelente exemplificação em sua obra:  

 

Pode haver alguns iguais a mim, que me educo mais contrariando os 

exemplos do que os imitando e mais deles fugindo do que os seguindo. 

Nessa espécie de disciplina pensava o velho Catão, quando disse que os 

sensatos têm mais que aprender com os loucos do que os loucos com os 

sensatos; e Pausânias conta que um velho tocador de lira costumava obrigar 

seus discípulos a irem ouvir um mau músico que morava em frente, para 

aprenderem a odiar suas desafinações e compassos errados (MONTAIGNE, 

1946, apud PERELMAN; TYTECA, 2014, p. 417).  

 

Enquanto o modelo serve como padrão para imitação, o antimodelo vem para figurar 

como contraexemplo, para demonstração daquilo que deve ser rejeitado. 

 

ii) O raciocínio por analogia 

 Para os autores da Nova Retórica esta forma de pensar gera um típico argumento, que 

se desenvolve a partir da relação entre elementos distintos para o fim de demonstrar aquilo 

que se pretende defender, conforme explicamos a seguir.  

 

d) Argumento por analogia 

 Consoante Perelman; Tyteca (2014), o argumento por analogia se constitui para 

comparar relações que levem em conta pelo menos quatro elementos de um dado fato, 

fenômeno ou objeto da seguinte forma: A está para B da mesma maneira que C está para D. 
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Para os autores é fundamental que o argumento por analogia aborde o tema, ou seja, aquilo 

que se pretende mostrar (A e B), com o foro (C e D), algo fatídico, com o fim de demonstrar 

razão ao que se defende. Vejamos: “...Todas as outras substâncias dependem de Deus, como 

os pensamentos emanam de nossa substância...” (LEIBNIZ, 1880 apud PERELMAN; 

TYTECA, 2014, p. 427). Aqui os autores relacionam as substâncias (A) à dependência de 

Deus (B) e ainda estabelecem uma equivalência entre os pensamentos (C) às substâncias, 

formando uma analogia de três termos.  

Outro exemplo desta técnica foi apresentado por José Luiz Fiorin, senão vejamos:  

“Tito Lívio, em sua História Romana, conta que, numa revolta dos plebeus, 

Menênio Agripa, tribuno da plebe, procurava pacificar os revoltosos, 

mostrando que a sociedade precisa ser solidária como os órgãos do corpo 

humano, pois o estômago precisa das mãos, da boca e dos dentes como estes 

precisam daquele.” Esse argumento estabelece uma analogia entre a 

fisiologia do corpo humano e a ordem social, para naturalizá-la. Assim como 

os órgãos do corpo humano precisam executar a função para que foram 

criados senão o corpo se enfraquece, patrícios e plebeus dependem uns dos 

outros, precisam exercer o papel para que foram constituídos senão a 

sociedade perecerá (FIORIN, 2017, p. 191). 

 

 É válido ressaltar que o argumento pela analogia não é sinônimo do argumento por 

comparação, como esclarece Fiorin (2017). Concordamos com este autor quando distingue 

que no argumento por comparação são expostas as peculiaridades de dois fatos, ações ou 

fenômenos; enquanto que no argumento por analogia são comparadas as relações entre 

elementos, onde se leva de um domínio para o outro o sentido daquilo que se quer constatar, 

como uma estratégia para fazê-lo. 

 Ilustramos, ainda, o terceiro tipo argumentativo apresentado pelos neoretóricos na 

seguinte ilustração: 

 

Figura 3: Os argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 

 

Fonte: Elaboração própria 



53 

2.4.1.2 A classificação dos argumentos: argumentos por dissociação 

Na segunda espécie classificatória, de acordo com Perelman; Tyteca (2014), os 

argumentos por dissociação, os autores apresentam o tipo argumentativo da dissociação de 

noções.  

 

2.4.1.2.1 Argumentos por dissociação de noções 

 Relacionada à classe argumentativa de dissociação, os argumentos por dissociação de 

noções são tipos que trazem um rompimento da noção de pares hierarquizados, consoante a 

classificação estabelecida por Perelman; Tyteca (2014) em seu Tratado da Argumentação. 

Para além disto, fazendo uso das técnicas desta classe, os conceitos aqui empregados nos 

movimentos argumentativos são, então, modificados, de maneira a tornar viável novas 

concepções e entendimentos, provocado pelo desejo de remoção de uma incompatibilidade 

em ato, fato ou objeto presente no meio social.  

 

a) Relação essência e aparência 

 Este é o mais comum entre os pares hierarquizados que recorrentemente aparece nas 

movimentações argumentativas de dissociação. Nesta técnica de argumentação, o objetivo é 

evidenciar a essência para demonstrar uma enganosidade da aparência, com o fim maior de 

alcançar a adesão do auditório em relação à tese que se defende. Vejamos um exemplo 

extraído da obra de José Luiz Fiorin:  

 

Faria um bem enorme ao país se a presidente Dilma Rousseff enfrentasse os 

corruptos de todos os partidos que dão expediente no Congresso e nos 

ministérios. Também faria um bem enorme ao país se os parlamentares 

deixassem de ser meros carimbadores das decisões presidenciais e 

retomassem o protagonismo na fiscalização do governo e na elaboração das 

leis. Na semana passada, movimentos nesses dois sentidos foram feitos mais 

uma vez. Auxiliares de Dilma divulgaram a versão de que ela declarara 

guerra às fileiras fisiológicas do PMDB. Já os congressistas impuseram uma 

série de derrotas ao Planalto, sob a alegação de que apenas exerciam 

prerrogativas e poderes previstos na Constituição. A boa política, enfim, 

precisa voltar à Praça dos Três Poderes. Balela. Os discursos que apontavam 

para a solução de problemas reais não passavam de cortina de fumaça: uma 

forma de conferir ares republicanos a mais um capítulo da disputa de poder 

entre o PT e o PMDB (REVISTA VEJA, 19/03/2014, p. 56, apud, FIORIN, 

2017, p. 194).  

 

 Neste exemplo, o argumento apresentado está totalmente baseado na técnica de 

dissociação de noções, quando se afirma que os discursos proferidos no intento da resolução 

de problemas em um dado contexto, somente maquiam uma real situação de disputa de poder 
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entre os partidos da bancada governista, demonstrando o que há por trás daquele discurso: 

uma aparente realidade, que desvelada, demonstrou a essência da situação a fim de angariar 

razão às declarações sobre estes fatos então revelados.  

 

b) Outros pares 

 Conforme o entendimento que se extrai do Tratado da Argumentação (PERELMAN; 

TYTECA, 2014), existe uma infinidade de pares hierarquizados que são comuns na filosofia 

ocidental e utilizados recorrentemente em movimentações argumentativas por dissociação, 

por exemplo: meio e fim; relativo e absoluto; subjetivo e objetivo; teoria e prática; letra e 

espírito, dentre vários outros que são usados em caráter de dissociação enquanto técnica por 

meio da qual este tipo de argumentação ocorre. 

 Finalmente, sintetizamos na figura a seguir os argumentos a partir da dissociação das 

noções e suas técnicas argumentativas, conforme a classificação de Perelman e Tyteca (2014): 

  

Figura 4: Os argumentos a partir da dissociação das noções 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Feita esta explanação acerca do panorama dos argumentos apresentada por Perelman; 

Tyteca (2014), em seguida apresentamos um quadro das classificações trazidas por estes 

autores a fim de facilitar a compreensão da base teórica em que nos fundamentamos em 

relação às técnicas argumentativas. 
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Quadro 1: Classificação dos argumentos de Perelman e Tyteca (2014).  

 

 

ARGUMENTOS POR ASSOCIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

ARGUMENTOS POR DISSOCIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Contradição e incompatibilidade; argumentação a partir 

do ridículo; identidade e definição; analiticidade e 

análise; tautologia; regra de justiça; argumentos de 

reciprocidade; argumentos de transitividade; inclusão e 

divisão; argumentos de comparação; probabilidades. 

 

 

O vínculo causal na argumentação; argumento 

pragmático; argumento pelo desperdício; 

argumento de direção; argumento de superação.  
 

 

Argumentos 

baseados na 

estrutura do 

real 

Ligações de 

sucessão 

Ligações de 

coexistência A pessoa e seus atos; argumento de autoridade; 

o grupo e seus membros; o ato e a essência;  

ligação simbólica; argumento de hierarquia 

dupla; argumento de grau e ordem;  

 

Argumentos 

que 

fundamentam a 

estrutura do 

real 

Argumentação pelo exemplo; 

argumentação pela ilustração; 

modelo e antimodelo. 

 

 

O fundamento pelo 

caso particular 

O raciocínio por 

analogia Argumento por analogia 

 

 

Argumentos 

Quase-lógicos 

Tipos argumentativos: Técnicas argumentativas: 

A dissociação 

das noções 

Rompimento das noções de pares hierarquizados 

(essência e aparência; meio e fim; ato e pessoa; relativo e 

absoluto; subjetivo e objetivo; teoria e prática; letra e 

espírito...). 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para Perelman; Tyteca (2014), a Nova Retórica não se detém à oratória, ao discurso 

belo, como no período aristotélico, mas se preocupa com a qualidade dos argumentos para 

que se possa angariar a adesão do auditório e empreender com sucesso aquilo a que se propôs 

no momento da execução do discurso. 

 No entanto, para que a argumentação atinja seus fins, a influência que o auditório 

exerce, bem como a disposição de cada argumento isolado é importante, mas é a qualidade 

dos argumentos que tornará a argumentação válida.  Por tudo isso, é possível concluir com a 

Nova Retórica que a argumentação é um dos meios mais eficazes para deliberar acerca dos 

valores intrínsecos ao homem, inclusive na vida em sociedade e sua aplicação, o que não pode 

ser reduzido a mero raciocínio lógico. 

Após tratarmos acerca da classificação dos argumentos trazida pelos precussores da 

Nova Retórica que, apesar de não ter sido pensada para o ensino, se mostra presente em 

diversas esferas de comunicação humana (compreendidas aqui como campos discursivos, de 

acordo com ciclo bakhtiniano), esta constatação justifica a escolha de nossos exemplos para 

demonstrar como as movimentações argumentativas aparecem nas mais diversas esferas 

sociais: jurídica, política, religiosa, jornalística, dentre tantas outras. Isto nos leva ao 

pensamento de que algo tão presente em uma ampla quantidade de esferas e gêneros no 

cotidiano social merece uma maior análise a fim de que possa ser debatido e difundido 

sistematicamente. Por estas razões, escolhemos o trabalho com a argumentação no âmbito da 

modalidade oral da língua portuguesa, com o fim de discutirmos como isto pode ser 

sistematizado e ensinado, visando o crescimento e a melhoria da atuação dos indivíduos em 

sociedade.  

 Com o fim de ampliar a discussão que empreendemos aqui, trataremos no ponto 

seguinte sobre as questões especificamente relacionadas ao ensino da oralidade e da 

argumentação e como se faz necessário intercambiarmos estas teorias para o alcance de 

nossos objetivos.  

  

2.5 O ensino da oralidade  

É justamente o intento de nossa pesquisa, ao apresentarmos um plano de atividades 

que possa ser aplicado no ensino da oralidade, levando em conta a argumentação, como 

conteúdos importantes e passíveis de didatização, que se mostram basilares para a formação 

dos alunos enquanto interventores em seus ciclos sociais e atividades cotidianas. Isto demanda 

aptidões para que a comunicação/interação, que ocorre por meio de gêneros, sem exaltar 

qualquer de suas modalidades em detrimento de outras, ocorra de forma adequada. Para tanto, 
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cremos que está no ensino um caminho para a efetivação das melhorias necessárias neste 

sentido. O recorte de nossa contribuição para a área está centrado no ensino da modalidade 

oral da língua a partir de um trabalho sistematizado com a argumentação.  

Como já apontado, parece haver pouco espaço para o ensino da modalidade oral 

sistematicamente na escola. Bueno (2009) defende que, apesar da necessidade que se 

apresenta, essa dificuldade relacionada ao ensino da oralidade está ancorada na ausência de 

políticas efetivas destinadas ao trato com a oralidade, na pouca sistematização do tema, que 

termina por complexificar o trabalho do profissional docente.  

Entendemos que também se faz necessário um trabalho mais apurado com os gêneros 

orais, ou seja, uma atenção maior a fim de que mais pesquisas sejam desenvolvidas em torno 

do tema e que estejam disponíveis para que o professor então faça uso em sala de aula, com o 

fito de efetivar o ensino dos gêneros orais de forma sistematizada. Porém, para que este 

ensino seja efetivado, se faz necessária à observância de uma série de fatores, dentre os 

principais o como proceder ao ensinar gêneros orais. É este o nosso intento: apontar um 

possível modo de tratar com a modalidade oral da língua em primeiro plano e de maneira 

sistematizada, mediante um trabalho de uso real com gêneros discursivos e levando em conta 

recursos argumentativos. É sobre questões em torno do ensino da oralidade que discutiremos 

neste ponto.  

Apropriando-se da teoria bakhtiniana (BAKHTIN, 1997), um dos principais 

documentos oficiais que regulamentam o ensino no Brasil, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) propõem uma mudança de perspectiva no que concerne ao 

ensino da Língua Portuguesa. A partir deste momento, é possível perceber um distanciamento 

do ensino tradicional da língua vernácula e uma aproximação das práticas pedagógicas com as 

perspectivas da teoria discursiva, de língua numa perspectiva interacional. O objetivo é 

despertar no aluno habilidades e competências linguísticas que o permitam aplicar os 

ensinamentos recebidos não apenas no formal contexto escolar, mas que viabilize plena 

interação do indivíduo no contexto social onde está inserido ao ter domínio das referidas 

habilidades no campo da linguagem. Está assim disposto no documento: 

Ensinar a linguagem oral deve significar para a escola possibilitar usos da linguagem 

mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e 

voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que a palavra pública tem no 

exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 67). 
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Neste contexto de mudança de perspectiva, adotada pelos PCN (BRASIL, 1998), é 

apresentada a necessidade de atenção para com o ensino sistematizado da oralidade, o qual 

pode ser abordado eficazmente a partir da concreta produção em sala de aula de gêneros orais. 

Tudo isto dada a necessidade de que os indivíduos possam interagir de maneira concreta e 

eficaz nos mais diversos contextos da vida em sociedade. 

Diante deste quadro, sabendo da relevância do gênero na vida social do indivíduo, é 

importante ensinar os alunos a produzirem os mais variados gêneros orais e escritos. No que 

se refere à modalidade oral, é necessário desfazer o paradigma de se estabelecer a norma 

padrão sempre relacionada à prática da escrita, bem como intensificar as práticas de ensino 

formal dos gêneros orais a partir de um trabalho sistemático.   

Há muitos trabalhos com a oralidade que podemos efetuar para que haja a ampliação, 

e uso, do conhecimento neste sentido. Antunes (2003) elenca algumas abordagens que devem 

ser consideradas quando da sistematização do ensino da oralidade: que o ensino se volte para 

uma oralidade que leve em conta uma coerência global, conscientizando os alunos de que é 

vasta a amplitude relacionada aos temas de que tratam os textos e é preciso estender 

competências para que se dê conta disto; um ensino onde haja orientação para a articulação 

entre os muitos tópicos e subtópicos de uma interação, esclarecendo para o aluno que, no 

texto oral, assim como no escrito, há vários elementos que precisam ser conhecidos e 

exercitados para um domínio realmente satisfatório da modalidade.  

 Além de meios para o ensino que atentem ante a variedade de gêneros discursivos 

orais, e para a cientificação desta enorme gama de variantes existentes e que cada uma está 

para uma dada situação de comunicação, seja mais ou menos formal, que as competências 

precisam ser desenvolvidas, permitindo uma interação e satisfatória atuação nos mais diversos 

campos onde o indivíduo se insere; o ensino da oralidade como facilitadora do convívio 

social, possibilitando aos alunos discernimento necessário para a demarcação de seus papéis 

numa produção, não abrindo mão do respeito que ali deve existir de modo a não interferir ou 

prejudicar o papel do outro na interação que é produzida coletivamente, trabalhando a 

alternância, a oitiva e o comportamento que se deve ter ante a execução de um gênero oral. 

Ainda, há que se observar meios de ensino para os gêneros orais onde se possa 

reconhecer os elementos paralinguísticos como a entonação das vozes, as pausas, postura, 

gestos e expressões da face que são parte importante da oralidade, muitas vezes influenciando 

no próprio sentido do texto e não devem ser desconsideradas; e, finalmente, conforme a lista 

de abordagens para a oralidade apresentada por Antunes (2003), que o ensino seja orientado 
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para ouvir com atenção e respeito os mais diversos tipos de interlocutores, gerando no aluno 

uma habilidade de ouvir e dedicar atenção ao outro da maneira devida.  

Concordamos com todos estes pontos levantados pela autora, mas também 

compreendemos que há um longo caminho a ser percorrido até que se tenha uma forma de 

trabalho com todas estas questões da maneira que se espera. Mas é também por este exato 

motivo que as pesquisas que versam sobre oralidade devem ser ainda mais incentivadas e 

desenvolvidas. Isto é necessário até que se tenha ao menos amenizado o preconceito que paira 

sobre o trabalho com a modalidade oral da língua e nossos alunos estejam familiarizados e 

com um vasto domínio dos mais diversos gêneros orais, prontos para atuarem nas mais 

diversas situações reais de comunicação onde este domínio será, em uma hora ou outra, 

inevitavelmente requerido. 

Assim sendo, consideramos que os gêneros orais não se constituem apenas como 

instrumentos viabilizadores da comunicação, mas se mostram como meios complexos de 

interação e intervenção nas esferas reais da sociedade. Consoante Marcuschi (2008), não é, 

portanto, admissível lidar com o gênero discursivo distanciando-se da realidade e das 

interferências significativas que geram nas atividades do homem.  

Ao nos apropriarmos do conceito apresentado por Bakhtin (1997) para gêneros 

discursivos, tomamos consciência de que o domínio destes não está apenas relacionado ao 

desenvolvimento de uma habilidade linguística, mas, concordando mais uma vez com o que 

postula a teoria bakhtiniana, entendemos que eles se apresentam como instrumento 

fundamental de socialização, atuando em contextos específicos “como forma de legitimação 

discursiva” e que dão bases para as ações humanas. 

 Estas questões não diferem quando se trata da modalidade oral da língua, como já 

apontado por nós. Por tudo isso a nossa preocupação se volta para o ensino efetivo da 

oralidade de maneira a ampliar o que temos neste sentido. Acreditamos que muitas 

dificuldades encontradas no campo das interações seriam amenizadas, senão sanadas, com o 

domínio de gêneros em maior amplitude possível, inclusive os gêneros orais. 

 

2.5.1 O ensino da oralidade levando em conta a argumentação 

 

Até os dias de hoje, a Nova Retórica tem servido de base para muitos estudos em 

diversas áreas. No caso do nosso trabalho, apesar de não contemplar nossos objetivos 

unicamente, ela se faz importante para que possamos alcançá-los, unindo-a a outras vertentes, 

o que é perfeitamente possível como afirmam Silva e Souza (2016, p. 140): 
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Várias investidas têm sido realizadas no sentido de estabelecer diálogos entre a 

teoria da argumentação no discurso e outras vertentes teóricas, especialmente dos 

estudos linguísticos, para compreensão de fenômenos da linguagem [...]. Esses 

diálogos permitem uma compreensão mais aprofundada de certos fenômenos da 

linguagem, principalmente no que diz respeito ao aspecto argumentativo.  

 

  

Empregamos nossos esforços no sentido de discutir uma perspectiva de ensino de 

gêneros orais que inclua argumentação não apenas em um plano secundário, mas que seja um 

ponto elementar a ser tratado no ensino desta modalidade, haja vista a recomendação dos PCN 

(BRASIL,1998) sobre o ensino de gêneros ser mais abrangente e contemplativo do que 

estamos acostumados a discutir. Os PCN asseveram que, através do ensino de gêneros, é 

preciso:  

 
Desenvolver no aluno a capacidade de compreender textos orais e escritos, de 

assumir a palavra, produzindo textos em situação de participação social [...]. Os 

estudos com os gêneros da oralidade abrem-se para aplicações a partir dos diversos 

domínios discursivos (literário, jornalístico, teatral entre outros) que circulam em 

nossa sociedade e que, portanto, devem fazer parte do letramento de nossos alunos 

(BRASIL 1998, p. 41). 

 

 É quase um consenso entre os pesquisadores da área que o ensino dos gêneros orais, 

de que aqui tratamos especificamente, perpassa pela necessidade de habilitar o aluno para 

várias competências de ordem linguística como as que são conhecidas por nós a partir da obra 

do professor Marcuschi (1997): a identificação de aspectos próprios da linguagem oral, como 

as hesitações, os marcadores conversacionais e suas funções na fala, as repetições, retomadas, 

como tudo isto está estruturado, os papéis dos que interagem em uma dada situação de 

comunicação em que o gênero ocorre, além de várias outras questões.  

 No entanto, defendemos que, para além do que é proposto enquanto competência 

linguística a ser lecionada aos alunos, em atenção ao que é orientado pelos documentos 

norteadores, esta recomendação é muito mais abrangente e concordamos com Aquino (2015) 

quando acresce a esta lista outras habilidades que permitem a reflexão e ampliam as 

habilidades do aluno em relação ao uso mais adequado dos gêneros do discurso: é preciso 

analisar proposições e argumentos inerentes ao gênero; as estratégias argumentativas e 

interativas que são usadas pelos interlocutores, bem como a reflexão consciente acerca da 

construção daquilo que é objeto do discurso, especialmente no gênero debate, que é 

eminentemente argumentativo, o qual escolhemos para o trabalho.  

 O elo que estabelecemos entre o ensino de gêneros discursivos e argumentação 

fundamenta-se no fato de que, consoante Perelman; Tyteca (2014), o discurso se constitui 
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como elemento e ação que têm o condão de modificar o meio. Estando a argumentação 

inserida na maior parte dos atos discursivos, ela se torna elementar, uma vez que se faz 

estritamente necessário adaptar o discurso àquilo que é buscado por quem o profere, sob pena 

de não se alcançar o que se deseja através daquele ato, podendo ser algo pequeno, próprio do 

dia a dia, ou uma ação significativa capaz de alterar todo um contexto positiva ou 

negativamente. Portanto, a estruturação do discurso e o manejo adequado do gênero nos mais 

diversos contextos ensejam amplas habilidades dos indivíduos que, por sua vez, carecem de 

desenvolver estas competências a fim de usá-las conscientemente mais cedo ou mais tarde nas 

mais diversas esferas da vida em sociedade.  

 Acreditamos que isto só será concretizado mediante o ensino formal da oralidade a 

partir de um trabalho sistematizado que leve em conta a argumentação, tão presente na 

maioria dos discursos a serem enfrentados.  

 Podemos compreender, então, que aquele que argumenta tem o condão de modificar o 

meio positiva ou negativamente. Por isso, acreditamos que, ao associar o trato argumentativo 

às questões relacionadas à linguagem, no sentido de manejar bem os seus recursos, aplicando-

os adequadamente, os textos presentes nas mais diversas esferas sociais de discurso podem ser 

melhorados, juntamente com as habilidades necessárias ao indivíduo, quando faz uso destas 

movimentações argumentativas.   

Então, diante da necessidade de um recorte para a nossa pesquisa, tendo em vista o 

postulado de que “a escola sempre trabalhou com gêneros, mas restringiu seus ensinamentos 

aos aspectos estruturais ou formais” (BEZERRA 2002, p. 19), cremos que isto precisa ser 

revisto. Vislumbramos, então, um caminho para estas mudanças necessárias de acordo com as 

perspectivas argumentativas, elementares aos gêneros discursivos que circulam nas mais 

distintas esferas comunicativas. A modalidade oral da língua, por sua vez, também carece de 

ser discutida no âmbito escolar, razões pelas quais escolhemos trabalhar com as técnicas 

argumentativas e a oralidade, que são pontos importantes a serem desenvolvidos no ensino, a 

fim de propiciar maior competência ao aluno no uso dos gêneros orais em situações reais de 

comunicação.  

Dando sequência ao nosso trabalho, buscaremos respostas para as nossas questões de 

pesquisa e, consequentemente, a concretização de nosso objetivo, lidando com as nossas 

observações e com os dados que obtivemos a serem analisados. No capítulo seguinte, 

apresentamos todas as questões relativas ao percurso metodológico que empreendemos para a 

realização do nosso estudo.   
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CAPÍTULO 3 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 A partir de agora iremos descrever o percurso metodológico que foi traçado para que 

fosse possível alcançar os objetivos propostos e a concretização da pesquisa de maneira 

satisfatória. Apresentaremos a natureza da pesquisa, o universo, a escolha e construção do 

corpus, bem como o caminho que foi percorrido por nós com o fim de chegar ao que 

objetivamos. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

 O nosso trabalho se apresenta como uma pesquisa de natureza qualitativa, pois, 

segundo Minayo (2001, p. 14), este tipo de abordagem “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos que não podem ser reduzidos a 

operacionalização de variáveis”. É o que ocorre conosco: trabalhamos com fenômenos que 

emergem do contexto da vida em sociedade, muitas vezes inviáveis de quantificar, anelando 

por ampliar as discussões em torno da temática que abordamos. 

 Também está enquadrado no que Gil (2008) define como pesquisa social, haja vista se 

mostrar como o processo científico que, por meio do emprego de métodos formais 

chancelados pela ciência, busca novos conhecimentos na própria realidade social. É o que 

ocorre em nosso trabalho de investigação: buscaremos analisar de que maneira o ensino da 

oralidade pode ser sistematizado, mediante o uso do gênero debate regrado a partir do 

trabalho com técnicas argumentativas mais recorrentes no gênero, para, então, propor 

atividades para o ensino que possibilitem ao aluno o uso consciente da argumentação e lhe 

permita maior domínio de gêneros orais, como o debate.  

Ainda podemos classificar o presente estudo como uma pesquisa documental, de 

acordo com o que preleciona Godoy (1995), ao afirmar que este tipo de pesquisa se constitui a 

partir do exame de materiais das mais diversas ordens que ainda não foram observados com 

fins de análise, mas, quando vistos nesta perspectiva, podem resultar em interpretações e 

fenômenos antes não percebidos.  

 De acordo com Godoy (1995, p. 21), 
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A palavra “documentos”, neste caso, deve ser entendida de uma forma 

ampla, incluindo materiais escritos (como, por exemplo, jornais, revistas, 

diários, obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, 

relatórios), as estatísticas (que produzem um registro ordenado e regular de 

vários aspectos da vida em determinada sociedade) e os elementos 

iconográficos (como, por exemplo, sinais, grafismos, imagens, fotografias, 

filmes). Tais documentos são considerados “primários” quando produzidos 

por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo estudado, 

ou “secundários”, quando coletados por pessoas que não estavam presentes 

por ocasião da sua ocorrência.  

 

 No nosso caso, se trata de uma pesquisa com base na análise de um debate 

documentado por meio iconográfico de vídeo, de caráter secundário, haja vista não termos 

produzido o registro, mas o coletamos em momento posterior a sua realização, através das 

ferramentas de internet. Ademais, o vídeo que antes “não foi observado com fins de análise”, 

passa a receber tratamento analítico a fim de que possamos alcançar as pretensões de nosso 

estudo. Dado o exposto, nos deteremos à delimitação do universo da pesquisa. 

 

3.2 Universo da pesquisa e delimitação do corpus 

 

 Será universo da pesquisa o site Youtube.com, que permite aos usuários da plataforma 

carregar, ver e compartilhar vídeos em formato digital. Nele, está disponível um enorme 

acervo em vídeo das mais diversas categorias e, em razão de sua grandiosidade, nos 

serviremos de debates políticos dispostos publicamente para que possamos atingir os fins do 

presente estudo. 

 O corpus desta pesquisa será constituído de um debate regrado retirado do site 

YouTube.com, que contabiliza 1 hora, 58 minutos e 02 segundos. Como critério para a 

definição do vídeo, escolhemos um debate completo disponível na plataforma que foi 

realizado nas últimas eleições presidenciais no Brasil. 

Vislumbrando a possibilidade de desenvolvermos nossa pesquisa a partir do trato 

com este gênero discursivo, conforme recomendação dos PCN (BRASIL, 1998), passamos a 

pensar em uma maneira de efetivar nossas pretensões. Então, com o advento da internet e a 

facilidade do acesso à Rede Mundial de Computadores na maioria das escolas atualmente, 

encontramos nas plataformas online ferramentas aptas para a concretização de nossas ações 

de pesquisa. Vimos o site YouTube.com como um instrumento pedagógico capaz de viabilizar 

o trabalho em sala de aula através dos milhares de vídeos ali carregados e compartilhados, 
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exemplos que tornaram palpáveis as nossas postulações teóricas e demonstrações em relação 

aos conteúdos apresentados, conforme declara Carvalho (2007, p. 27): 

 

A formação tem que incidir não só sobre a utilização da tecnologia mas 

também sobre a sua integração pedagógica na sala de aula. Para além da 

contextualização teórica, os professores devem ser confrontados com 

exemplos concretos de aplicação nas suas áreas disciplinares para que 

possam ver como integrar os recursos e as ferramentas, como dinamizar a 

sua exploração, que papel desempenhar na aula. 

 

Concordamos com a referida autora quando ainda afirma que integrar as ferramentas 

online às práticas de ensino, com planejamento e objetivos claros, pode propiciar 

enriquecimento conteudístico e social. Estas razões justificam algumas de nossas escolhas, no 

sentido de fazer uso de exemplos de gêneros de circulação social, possibilitando ao aluno um 

contato com exemplos reais de produções textuais já ocorridas em várias situações de 

interação, não sendo o caso de fabricar um gênero e engessá-lo
17

 para, só então, poder tratar 

em sala de aula.    

 O debate regrado que encontramos no vídeo intitulado “Debate dos Candidatos a 

Presidente na TV Record 28/09/2014”
18

 aconteceu no primeiro turno do pleito eleitoral 

brasileiro de 2014 e contou com a participação de 07 dos presidenciáveis, sendo eles: Pastor 

Everaldo Pereira (PSC), Dilma Rousseff (PT), Eduardo Jorge (PV), Aécio Neves (PSDB), 

Marina Silva (PSB), Levy Fidelix (PRTB), Luciana Genro (PSOL).  

 O vídeo foi escolhido por exibir um debate regrado, gênero oral formal e público, cujo 

ensino é recomendado pelos PCN (BRASIL 1998). Acreditamos que os vídeos disponíveis na 

internet se apresentam para nós como um recurso que torna possível o estudo das técnicas 

argumentativas como elas estão para os gêneros orais da perspectiva do argumentar, não 

lidando apenas com o ensino destes gêneros de uma forma muito abrangente, mas atentando 

para a argumentação e para as categorias da oralidade que se mostram basilares quando se 

trata da questão. 

 

3.3 Procedimentos executados 

 

                                                           
17

 Tratamos sobre isto no Capítulo 4 deste trabalho. 

18
 FREIRE, Gilton. Debate dos Candidatos a Presidente na Tv Record 28/09/2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ubZ3fZ7IJxQ>. Acesso em: 08 fev. 2017. 
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  Para o objetivo específico de identificar as técnicas argumentativas mais recorrentes 

utilizadas por debatedores no debate regrado, que escolhemos, e como elas implicam no 

resultado final da produção deste gênero oral argumentativo, empreendemos o que Bardin 

(1977) preleciona como “análise de conteúdo”, de modo que se trata de um procedimento 

metodológico aplicável aos mais diversos discursos em todas as formas de comunicação, 

independentemente do suporte. A análise de conteúdo é conceituada pela autora como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. Pertencem, pois, ao domínio da análise de 

conteúdo, todas as iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas, 

parciais mas complementares, consistam na explicitação e sistematização do 

conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo, com o contributo de 

índices passíveis ou não de quantificação, a partir de um conjunto de 

técnicas, que embora parciais, são complementares. Esta abordagem tem por 

finalidade efectuar deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das 

mensagens tomadas em consideração (o emissor e seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens). O analista possui à sua 

disposição (ou cria) todo um jogo de operações analíticas, mais ou menos 

adaptadas à natureza do material e à questão que procura resolver. Pode 

utilizar uma ou várias operações, em complementaridade, de modo a 

enriquecer os resultados, ou aumentar a sua validade, aspirando assim a uma 

interpretação final fundamentada (BARDIN, 1977, p. 42-43).  

 

 Para o alcance de “uma interpretação final fundamentada”, lançamos mão desta 

ferramenta para o trato com os dados que produzimos a partir do manejo com o debate. De 

acordo com o que declara a autora (BARDIN, 1977), ao explicitarmos o conteúdo deste 

debate e apresentá-lo de forma organizada, ansiamos por alcançar inferências que venham 

apresentar categorias operacionalizáveis.  

 Bardin (1977) orienta sobre três fases para a utilização da metodologia de análise de 

conteúdo: A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A primeira 

fase pode ser compreendida como uma etapa para organização do material a ser estudado, 

bem como de definição do esquema de investigação a ser feito. Após a escolha e delimitação 

do universo, em nosso caso, a plataforma do YouTube e o vídeo descrito como objeto de 

análise, executamos a transcrição integral do debate acima descrito e que compõem o corpus 

da pesquisa consoante as normas do NURC
19

, para o melhor manejo dos dados então gerados. 

                                                           
19 “O Projeto NURC, como passou a ser chamado, no Brasil, teve, desde o seu início, em 1970, o objetivo de 

caracterizar a modalidade culta da língua falada nesses centros urbanos, adotando-se, para isso, critérios 

rigorosos que assegurassem o controle de variáveis e permitissem o confronto de dados, critérios esses já 
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Em seguida, definimos nosso esquema de trabalho seguindo as diretrizes da autora para um 

esquema preciso, porém flexível, consoante os objetivos da pesquisa.  

 A segunda fase da “análise de conteúdo” está para o cumprimento das diretrizes 

traçadas na etapa anterior e, ao observarmos o método, elaboramos nossa sistemática própria 

ao executarmos a análise dos dados, da seguinte forma: nos apropriamos das técnicas 

argumentativas apresentadas na teoria da argumentação que adotamos (PERELMAN; 

TYTECA, 2014) e associamos aqueles modos de argumentar com as movimentações 

empreendidas pelos debatedores no momento da produção do gênero ao apresentarem teses e 

buscarem adesões junto ao seu público-alvo: 

 

i) Dividimos o debate escolhido em ciclos dentro das rodadas, de acordo com a sua própria 

organização, da seguinte forma: existem duas rodadas de confronto direto entre os oradores. 

Estas rodadas são compostas de ciclos que acontecem da seguinte maneira: 30s (trinta 

segundos) para a pergunta feita por um debatedor a outro, 1m30s (um minuto e trinta 

segundos) para respostas, seguidas da réplica de quem perguntou e tréplica de quem 

respondeu, ambas em um tempo de 30s (trinta segundos), também. Entre estes dois ciclos 

iguais, há uma rodada em que os ciclos são assim: são realizadas perguntas ao debatedor por 

um jornalista da emissora que realizou a transmissão, com o tempo para respostas de 1m30s 

(um minuto e trinta segundos), seguidas de um comentário a ser feito por outro participante 

do debate em um período de 30s (trinta segundos), como demonstramos na figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

estabelecidas para o espanhol. Este Projeto visa ao estudo da fala culta, média, habitual, através de uma 

documentação sonora capaz de fornecer dados precisos sobre a nossa língua, respeitadas as diferenças culturais 

de cada região. Procurou-se, desde o início, deixar claro que não se tratava de estudar uma norma imposta 

segundo critérios externos de correção e de valoração subjetiva, mas sim de estudar uma pluralidade de normas 

objetivamente comprovadas no uso oral - entendendo-se norma no sentido coseriano, o que se disse e 

tradicionalmente se diz na comunidade considerada, admitindo variações externas, sociais ou regionais, e 

internas, combinatórias e distribucionais.” Projeto Norma Linguística Urbana Culta. Histórico do projeto. 

Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/>. Acesso em: 20 fev. 2017.  



67 

Figura 5: Divisão de Ciclos do debate para análise dos dados 

 

1ª Rodada do debate  

 

 

                                 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em cada ciclo verificamos as técnicas que se apresentavam ali de acordo com a 

classificação da Nova Retórica (Quadro 1) e, após observarmos todos os ciclos, listamos as 

mais recorrentes dentro de cada tipo argumentativo, a saber: os argumentos quase-lógicos; os 

argumentos baseados na estrutura do real; e os argumentos que fundamentam a estrutura do 

real (PERELMAN; TYTECA, 2014) e passamos para o segundo procedimento nesta segunda 

fase de exploração do material; 

ii) ao findarmos as associações, nos esforçamos para elencar categorias a partir das quais 

pudéssemos centrar nossa atenção a fim de elaborarmos nossa proposta para o ensino. Bardin 

(1977) afirma que caberá ao estudioso realizar leituras e observações, de modo que lhe seja 
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possível codificar, classificar e categorizar seus dados, viabilizando suas pretensões de 

pesquisa. Então, ao tratarmos com os dados já organizados e explorados, encontramos 

categorias advindas das técnicas argumentativas que foram mais recorrentes no debate que 

observamos e as denominamos de “percalços do debate” (figura 2), finalizando, assim, a 

segunda fase do método da “análise de conteúdo”.  

 Sobre a terceira fase do método, o tratamento dos resultados, Bardin (1977) ensina 

que, ao fim das análises anteriores e de posse dos conteúdos tratados, será possível a 

sistematização dos dados para torná-los válidos e significativos. Este tratamento deve ser 

executado com empenho, como um dever para o pesquisador no ato de explorar o explícito 

para encontrar além do que está posto nos documentos escolhidos e desenvolver novas 

interpretações.  

 Esse é exatamente o nosso intento ao cumprirmos nosso segundo objetivo específico 

que é, com base nas técnicas argumentativas, propor atividades para o ensino que possibilitem 

ao aluno o uso consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, 

como o debate, e que oportunizem ao professor um método de trabalho com estes conteúdos 

enquanto objeto de ensino. 

  

3.3.1 As sociedades de debates como um referencial para a criação de uma proposta de 

ensino  

 

 Para o alcance deste nosso objetivo específico, vislumbramos a possibilidade de 

observar os conhecidos “clubes de debates” ou “sociedades de debates” enquanto uma 

ferramenta metodológica que torne viável o ensino da modalidade oral da língua a partir deste 

gênero discursivo em particular. Segundo Ribeiro Neto (2017), “o debate público brasileiro 

vive a era da politicagem e dos discursos rasos”, o que, para ele, é causa de uma enorme 

carência no ensino da oratória e argumentação, haja vista o debate ser tão presente em nossos 

dias, mas, ainda assim, é tão pouco explorado. Ribeiro ainda menciona a cultura voltada para 

o debate em outros países, inclusive nas escolas, como forma de participação ativa no que diz 

respeito às questões sociais de interesse de todos.  

 No Brasil, tem se iniciado um esforço para a propagação do debate com o trabalho 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Debates (IBD)
20

. Fundado em 2013, jovens 

universitários de todo o país tem se reunido para tentar consolidar e difundir uma tradição já 

                                                           
20

 INSTITUTO BRASILEIRO DE DEBATES. Desenvolvido por Leonardo Croce. Apresenta textos, dados e 

materiais disponibilizados pela associação. Disponível em <http://ibdebates.org/site/>. Acesso em 04 nov. 2017. 



69 

abalizada além das fronteiras nacionais em torno dos debates competitivos. A ideia do IBD 

surgiu a partir da ausência sentida por estudantes de Direito de disciplinas que tratassem 

acerca da oratória, argumentação e discurso, ao contrário de outros lugares que estudam 

formalmente essas questões desde cedo. De acordo com o atual presidente da organização
21

, 

Renato Ribeiro Neto, seu propósito principal é criar, em longo prazo, uma geração de 

políticos cidadãos, capazes de compreender não somente seus próprios argumentos, mas 

também os de seus oponentes. 

Sem fins lucrativos, o principal projeto do IBD é o Campeonato Brasileiro de Debates, 

um torneio itinerante em que se reúnem estudantes de graduação e pós-graduação, professores 

e profissionais de diversas áreas para a prática do gênero, estimulados pela competição.  

 O IBD incentiva a criação de sociedades de debates em universidades e escolas, a 

partir das quais se possam espalhar núcleos de debate pelo país e a prática se solidifique. O 

Instituto apresenta ainda guias para estudos, cursos, materiais, realização de projetos sociais 

através de projetos de extensão em instituições de ensino.  

 Inspirados na proposta do IBD, passamos a pensar na possibilidade de nos 

apropriarmos das sociedades de debates considerando-as como uma potencial ferramenta para 

o ensino da modalidade oral da língua, a partir do trabalho com o referido gênero discursivo. 

Para além dos ensinos da argumentação e da oratória, tão somente, cremos ser necessário que 

o ensino se volte para a modalidade oral de nossa língua, considerando seus aspectos próprios, 

suas especificidades e observando as diretrizes dos documentos oficiais regulamentadores do 

ensino. Diante desta necessidade, pensamos em um caminho para esta sistematização através 

de atividades propostas que podem ser aplicadas para o desenvolvimento de um trabalho com 

estas questões, conforme delinearemos a seguir.  

 Vislumbramos a possibilidade de tratar a sociedade de debates como uma ferramenta 

metodológica, a fim de que se possa trabalhar com os gêneros orais, o debate especificamente, 

da mesma forma como existem as oficinas de redação, clube de escrita, rodas de leitura. Por 

que não podem ser desenvolvidas “oficinas de seminário”, “ciclos de entrevistas”, “simpósios 

de mesas-redondas”? A sociedade de debates é a nossa escolha como ferramenta para 

contribuir com o desenvolvimento no ensino da modalidade oral da língua. 

                                                           
21

 GAZETA DO POVO. Desenvolvido por Grupo Paranaense de Comunicação. Apresenta diversas reportagens 

de âmbito nacional e internacional acerca de variados temas. Disponível em 

<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/torneios-de-debates-ganham-forca-entre-estudantes-brasileiros-

7xd9qk06bn6zg4vslke7sh87y>. Acesso em 02 nov. 2017.  
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 No entanto, antes que sejam formadas sociedades e seja propagada esta forma de 

trabalho, acreditamos ser imprescindível lidar em sala de aula com questões como a oralidade, 

os gêneros orais, gêneros específicos desta modalidade que podem ser abordados de forma 

sistemática, questões específicas do oral e dos próprios gêneros, como as técnicas 

argumentativas, por exemplo. Parte daí a nossa preocupação em elaborar atividades que 

contemplem estas necessidades e guiem o professor para que tenha uma direção acerca de 

como proceder. Não apresentaremos uma proposta fechada, acabada e completa, mas 

apontaremos um caminho, uma contribuição inicial diante do vasto trabalho que há para ser 

feito em relação a estes temas.  

 Pensamos em uma lista de atividades em que seja possível apresentar o gênero oral 

escolhido aos alunos para que sejam deles conhecidas as suas etapas, regras e particularidades 

que sejam observadas; para que seja viável lidar com as técnicas argumentativas de uma 

forma didática, tendo em vista a presença da argumentação nos mais diversos âmbitos sociais; 

finalmente existindo uma mínima base de conteúdos já discutidos, intentamos a possibilidade 

de vislumbrar o trabalho com as sociedades de debates, efetivamente, a fim de que se possa 

aplicar o que antes foi abordado em sala sobre os gêneros orais de forma sistematizada.
22

  

 Ao cumprirmos nossos intentos, estaremos realizando a última etapa da “análise de 

conteúdo”, de modo que tratamos os resultados, concedendo-lhes uma aplicação concreta e 

significativa, ao tomarmos por base um debate enquanto gênero oral eminentemente 

argumentativo, explorando seu conteúdo para dele levantarmos categorias com as quais 

podemos operar e extrair interpretações a partir do que encontramos. Sintetizamos o percurso 

metodológico que empreendemos no quadro a seguir. 

 

Quadro 2: Síntese do percurso metodológico da pesquisa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA AÇÃO REALIZADA 

 

 

 

 

 

1 

 

Identificar as técnicas 

argumentativas mais recorrentes 

utilizadas por debatedores em um 

debate regrado disponível na 

internet e como elas implicam no 

 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 

1977). 

 

Delimitação do corpus e 

escolha do universo: 

Vídeo de debate no 

YouTube; transcrição do 

debate em vídeo com 

 

Primeira fase: 

Pré-análise 

                                                           
22

  Considerando a densidade do conteúdo abordado, tanto no que diz respeito à questão dos gêneros discursivos, 

como da argumentação, pensamos como público-alvo para a nossa proposta estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio. Defendemos, ainda, que a aplicação do plano de atividades não deve se esgotar nesta série: pensamos 

que pode ser estendida para os demais anos do Ensino Médio, com perspectivas de ampliação e aprofundamento 

dos conhecimentos de que tratamos.  
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resultado final da produção deste 

gênero oral argumentativo. 

duração de 1 hora, 58 

minutos e 02 segundos de 

acordo com as regras do 

NURC. 

 

Segunda fase: 

Exploração do material 

Divisão do debate em 

ciclos; verificação das 

técnicas mais recorrentes; 

categorização dos 

percalços detectados no 

debate. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Com base nas técnicas 

argumentativas, propor atividades 

para o ensino que possibilitem ao 

aluno o uso consciente da 

argumentação e lhe permita maior 

domínio de gêneros orais, como o 

debate, e que oportunizem ao 

professor um método de trabalho 

com estes conteúdos enquanto 

objeto de ensino. 

 

 

 

Terceira fase: 

Tratamento dos resultados 

 

Elaboração das atividades 

de acordo com as 

categorias encontradas; 

utilização da sociedade de 

debates como método para 

o ensino da modalidade 

oral da língua a partir 

deste gênero discursivo, 

implantando as sociedades 

de debates na sala de aula 

até que se possa estender a 

toda escola, a fim de que 

se pratiquem os conteúdos 

aprendidos ao longo do 

plano de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com este percurso metodológico concretizado, daremos conta da proposta aqui 

apresentada e acreditamos poder contribuir para o campo do ensino da oralidade, ampliando 

os conhecimentos nesta seara. Seguimos para as seções dedicadas à análise dos dados que 

obtivemos. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar de que maneira o ensino da oralidade pode ser sistematizado, mediante o uso do 

gênero debate regrado a partir do trabalho com técnicas argumentativas mais recorrentes no 

gênero, para, então, propor atividades para o ensino que possibilitem ao aluno o uso 

consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como o debate. 
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CAPÍTULO 4 

 A ANÁLISE DO GÊNERO DISCURSIVO DEBATE 

 

Após tudo o que já foi exposto, passaremos agora a analisar e levantar discussões 

acerca dos dados produzidos e investigados neste trabalho de pesquisa, com o fim de analisar 

de que forma pode ser viabilizado o ensino do gênero debate, levando em conta perspectivas 

argumentativas para que se alcance eficácia na interação pretendida com este gênero. 

Para tanto, discutiremos aqui sobre o que pôde ser levantado do vídeo que compõe o 

nosso corpus, intitulado “Debate dos Candidatos a Presidente na TV Record 28/09/2014,” que 

ocorreu no primeiro turno das eleições brasileiras para o cargo de presidente da república em 

2014.  

 

4.1 Técnicas argumentativas no gênero oral debate 

 

 Bem sabemos que o debate regrado se trata de um gênero oral eminentemente 

argumentativo. Ao produzi-lo, os interlocutores ali estão para expor e defender suas teses, de 

modo a conquistar a adesão do público ao seu discurso em detrimento das postulações de 

outro orador com quem debate.  

 Cientes disto, analisamos o debate acima descrito a fim de identificar as técnicas 

argumentativas mais recorrentes utilizadas por debatedores em um debate regrado disponível 

na internet e investigar como elas implicam no resultado final da produção deste gênero oral 

argumentativo, que é o nosso primeiro objetivo específico.  

  Para nossa análise, fracionamos o debate supramencionado em ciclos dentro das 

rodadas, de acordo com a sua própria organização, como já mencionamos no capítulo 

anterior. Assim, verificaremos as técnicas argumentativas que se apresentarem dentro dos 

ciclos de perguntas nas rodadas do debate, demonstrando por meio de trechos do debate 

transcrito.  

 Ademais, categorizamos as técnicas argumentativas presentes no gênero conforme a 

classificação apresentada por Perelman; Tyteca (2014), separando-as em grupos conforme os 

seus tipos: ocorrências de argumentos quase-lógicos; argumentos baseados na estrutura do 

real; argumentos que fundamentam a estrutura do real; e argumentos baseados em 
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dissociação de noções, cada grupo agregando suas próprias técnicas, de acordo com o que já 

expomos em capítulo próprio. 

 Em seguida, passaremos a apresentar as ocorrências mais recorrentes no gênero de 

acordo com cada grupo de argumentos e cada técnica utilizada pelos debatedores, bem como 

o que pudemos extrair dos dados levantados.  

   

4.2 Os argumentos quase-lógicos no debate político 

 

Sabendo que, de acordo com Perelman; Tyteca (2014), os argumentos quase-lógicos 

remetem à modalidades de defesa que se utilizam de princípios da ciência lógica, mas as 

conclusões alcançadas nunca são baseadas em afirmações exatas ou matematicamente 

calculadas, haja vista o sentido do que se defende a partir das técnicas que integram este 

grupo, passaremos a examinar como técnicas argumentativas deste tipo se apresentaram no 

debate analisado.  

 

Primeira Rodada: Ciclo 1 

 

Luciana Genro: boa noite a todos e a todas... muito obrigada pela audiência... eu quero 

começar com uma CObrança presidenta Dilma... porque os aposenTAdos do nosso país 

vêm sendo massacrados... desde a época do Fernando Henrique... o cidadão se aposenta 

ganhando três... quatro salários mínimos em poucos anos ele tá ganhando apenas UM... 

isso faz com que aqueles que mais se dedicaram... mais produziram e que chegam um 

momento de ter uma retribuição estejam numa situação de penúria... de miséria... a 

senhora vai manter essa maldade contra os aposentados?   

 

 Este é um trecho da primeira pergunta da rodada inicial do debate em seu primeiro 

ciclo. Na fala da debatedora está demonstrado o uso de um discurso atribuído a uma técnica 

argumentativa do tipo quase-lógico, a técnica da Identidade e Definição. Neste movimento 

argumentativo, o interlocutor lança mão de um direcionamento do que afirma em seu 

discurso, como extraímos dos destaques: porque os aposenTAdos do nosso país vêm sendo 

massacrados... [...] isso faz com que aqueles que mais se dedicaram... mais produziram e 

que chegam um momento de ter uma retribuição estejam numa situação de penúria... de 

miséria... a senhora vai manter essa maldade contra os aposentados?  

Antes de realizar a primeira pergunta, a candidata profere a afirmação de que os 

aposentados estão sendo prejudicados pelas atitudes do atual governo, ali representado pela 

candidata com quem confronta diretamente, e que, diante de tal quadro, a situação política na 
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concepção da oradora daquele ciclo, não tem melhorado. Podemos, então, perceber que a 

interlocutora direciona sua pergunta conferindo a ela um caráter tendencioso, direcionado, 

para que o auditório perceba, de antemão, que sua adversária tem sido má governante, sem 

perspectivas de melhora.    

 Era esperado que a debatedora adversa percebesse que havia um pré-direcionamento 

na questão e explorasse isto a fim de sair daquela situação e desfazer aquela impressão. No 

momento inicial de sua resposta, até pareceu que iria fazê-lo, vejamos: 

 

Dilma Rousseff: candidata... eu queria primeiro cumprimentar a Record... cumprimentar os 

telespectadores... senhores e as senhoras candidatos... candidata... nós aumentamos muito a 

cobertura previdenciária no:: Brasil... nós passamos... praticamente... de trinta e sete 

milhões de pessoas... por uma cobertura de quase sessenta e sete milhões de pessoas... 

foram TRINTA milhões que passaram a ter cobertura do INSS... 

 

 Nesta primeira parte de sua resposta, notamos a debatedora desenvolver o tema em 

questão com uma resposta baseada na técnica argumentativa de uso das probabilidades que, 

de acordo com a Teoria da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 2014), se volta para a 

questão em relação ao valor atribuído à concepção de maioria, ou do sentido que se revela a 

partir de dados numéricos, o que se mostra no que os referidos autores denominam de 

“esperança matemática”. 

 Então, a presidenciável procurou desenvolver a temática proposta demostrando a partir 

de variáveis que não existia descaso por parte do governo, que ali representava, em relação 

aos aposentados ou demais segurados do INSS. Ao contrário do que afirmava a primeira 

candidata, os números demonstravam um aumento na cobertura previdenciária, em benefício 

da maioria da população. Mesmo que muitos só recebessem apenas um salário mínimo, 

naquele instante, uma grande maioria estava contemplada.  

 Em sequência, porém, a debatedora enveredou por uma outra técnica na tentativa de 

defender a sua tese, lançando mão do que os neoretóricos chamam de Transitividade, 

ocorrente a partir do momento em que o interlocutor se baseia numa premissa para chegar a 

conclusões que são lógicas, mas que não podem ser afirmadas com plena convicção, como na 

continuação da resposta da candidata que transcrevemos abaixo:  

 

Dilma Rousseff: [...] isso [o aumento da cobertura previdenciária] significou que houve um 

aumento do emprego... um aumento da formula/formalização do trabalho... um aumento do 

micro e pequeno empreendedor -- que passou que saltou de setecentos e dez MIL micros 

e prequenos empreendedores que pagam o INSS para quase quatro milhões e trezentos MIL 

microempreendedores... 
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 O fato da ampliação de benefícios da Previdência não decorrer necessariamente de 

aumento de empregos e formalização do trabalho ou do crescimento do empreendedorismo no 

país, como deu a entender a ex-presidente, isto pode ter acontecido em razão do 

envelhecimento populacional, em razão de maior incidência de acidentes de trabalho e outros 

tantos fatores possíveis. Quando afirmou algo possivelmente lógico, mas não exato, a 

interlocutora incorreu em insegurança, fragilizando seu discurso naquele instante. 

 Logo após isto, a debatedora que respondia a pergunta naquele ciclo voltou a tratar dos 

os aspectos de probabilidade a fim de concluir sua resposta:  

 

Dilma Rousseff: [...] -- ENTÃO... houve um fortalecimento grande para a previdência... eu 

acredito que hoje sessenta e sete por cento dos aposentados... eles estão na faixa de até um 

salário mínimo e nessa faixa eles tiveram um aumento REAL na suas aposentadorias de 

SETENTA E UM por cento de dois mil e três até dois mil e quatorze... 

 

 Percebe-se então uma retomada das técnicas de probabilidade para enfatizar que a 

situação havia melhorado no período em que seu grupo político assumiu a presidência do país 

e inferimos que o fez com o fim de demonstrar para o auditório segurança acerca de suas 

afirmações por meio dos números e seus resultados satisfatórios, na concepção da debatedora.  

 A réplica empreendida pela candidata Luciana seguiu a mesma linha de raciocínio da 

pergunta inicial, em torno de uma definição direcionada, e, da mesma sorte, a tréplica da 

candidata Dilma reafirmou suas convicções através das probabilidades trazidas pelos 

números.  

 Neste ciclo da primeira rodada do debate, todos os argumentos desenvolvidos podem 

ser remetidos às técnicas do tipo quase-lógico, quando é possível perceber que o sentido 

atribuído aos seus discursos puderam ser externados através destes três modos, sem a 

necessidade de outras técnicas pra lhes fornecer maior suporte ou eventuais complementos, 

diferente do que ocorre em outros ciclos, conforme veremos logo em seguida.   

 

Terceira Rodada: Ciclo 24  

 Em um momento anterior a este ciclo no debate, uma das candidatas recebeu uma 

pergunta acerca de suas propostas para a questão da segurança pública e, segundo o outro 

debatedor, ela não respondeu à questão e esquivou-se do assunto. Agora, neste ciclo, ele volta 

a se dirigir a mesma debatedora e retoma o tema alegando conceder uma nova chance de que 

todos ouçam as posições da candidata sobre o assunto. Iniciado o tempo de resposta, ela 

afirmou, em sua defesa, que não havia fugido do tema e discorreu declarando que em seu 
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novo governo iria transferir do governo dos estados para o governo federal algumas 

prerrogativas com relação à atuação na segurança, como da polícia, por exemplo, criando 

centros de comando e controle. Isto o fez por meio de técnica distinta, sobre a qual falaremos 

mais adiante, quando analisarmos as técnicas do tipo que fundamentam a estrutura do real. 

 A presidenciável concluiu sua resposta tratando ainda de outros temas e, logo após, 

veio o momento da réplica do primeiro candidato. É aqui que queremos nos deter: Vejamos: 

 

Aécio Neves: -- apenas uma alerta presidente... ela não tem que autorizar a Polícia Federal 

a prender ninguém essa é uma prerrogativa constitucional da polícia federal -- mas volto à 

questão da segurança... já que a senhora fugiu à resposta... dentre todo conjunto de 

propostas que apresentamos... eu defendo... no caso de crimes graves... os chamados crimes 

hediondos que o maior de dezesseis anos possa... autorizado pelo ministério público... possa 

ser processado pelo juiz com base no código penal para diminuirmos essa sensação de 

impunidade...  o que a senhora pensa a respeito disso? 

 

 Conforme destacamos neste excerto, antes de replicar a resposta da debatedora 

adversa, o candidato se utilizou de um adendo, a fim de se sobressair, antes de continuar a 

desenvolver o tópico da segurança.  No momento em que proferiu este “alerta”, o fez a partir 

do que os neoretóricos chamam de argumentação a partir do ridículo para demonstrar um 

equívoco em que incorreu sua adversária, tido como inaceitável, na visão de seu oponente, 

para alguém ocupante de um cargo como o dela, de maneira que chega a ser bobo, sendo 

tratado de modo zombeteiro.  

 Observemos que a utilização da técnica para demonstrar a incompatibilidade da 

afirmação da presidente com o que por ela deveria ser conhecido, no caso, as suas atribuições 

e possibilidades enquanto ocupante de seu cargo, foi utilizada somente no início da réplica. 

Logo em seguida, o interlocutor continuou sua fala sequenciando o raciocínio em torno do 

ponto central da questão se utilizando, inclusive, de um contra-argumento baseado na mesma 

técnica em que se desenvolveu a resposta da outra debatedora para o seu questionamento. 

Então, podemos considerar o uso da argumentação a partir do ridículo por parte do candidato 

Aécio apenas como reforço ao sentido geral que desejou atribuir ao seu discurso. Uma vez 

que embasou sua réplica essencialmente em outra técnica, a argumentação a partir do ridículo 

se apresentou nesta situação somente como uma espécie de apoio ao que o orador queria 

passar para o auditório: que ele seria o governante ideal, enquanto sua principal oponente nem 

ao menos tinha domínio sobre informações que deveria conhecer, colocando isso em um tom 

como que irônico capaz de gerar para o auditório uma imagem depreciativa em relação a sua 

adversária através desta estratégia.  
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 Além da necessidade de reforço por meio de outras técnicas, foi possível perceber o 

emprego dos argumentos quase-lógicos em caráter de complementação nas movimentações 

argumentativas. 

 

Segunda Rodada: Ciclo 17 

 Este trecho que observaremos agora ocorreu na segunda rodada de perguntas do 

debate, quando foram realizadas perguntas por jornalistas da TV transmissora aos candidatos 

e, logo após, outro debatedor comentaria a resposta dada por seu oponente. Aqui, a pergunta 

foi idealizada pelo jornalista Eduardo Ribeiro para o candidato Aécio Neves e o pedido de 

comentário pela candidata Dilma Rousseff, momento em que o repórter questionou ao 

presidenciável acerca da suposta rejeição popular pela qual é conhecido o partido que integra, 

perguntando ao seu interlocutor se, afinal, era, de fato, o projeto partidário que não era bom, 

ou se era o povo que não sabia votar bem:  

 

Eduardo Ribeiro: boa noite... Celso boa noite a todos... a minha pergunta vai para o 

candidato Aécio Neves... eu gostaria que o comentário fosse da candidata Dilma Rousseff ... 

Candidato... apesar de todo debate nacional e do amplo acesso do SEU partido aos veículos 

de comunicação... nas duas últimas eleições a/ a ideia o projeto defendido pelo senhor... éh 

para o Brasil não foi aprovado pelos brasileiros... vejamos... Alkmin não conseguiu vencer o 

Lula em dois mil e seis e Serra não conseguiu vencer Dilma em dois mil e dez ... daí o/  a 

gente pensa o seguinte a uma semana das eleições o senhor também não tem conseguido 

sequer encostar na segunda colocada nas intenções de voto... é o povo brasileiro que não 

soube votar candidato? Ou na sua opinião é o projeto do seu partido que não tem atendido 

a expectativa do eleitor?  

 

 No fragmento de texto que destacamos, podemos perceber a utilização da técnica de 

divisão, um tipo de argumento quase-lógico, que, segundo Perelman; Tyteca (2014), enumera 

possibilidades de escolha ao auditório a fim de esgotá-las para demonstrar a força de uma 

tese. Numa estratégia previamente planejada, esperada em um debate político, o jornalista 

apresentou ao debatedor uma visão de todo o quadro de um suposto insucesso atribuído ao seu 

partido e, diante disto, concedeu-lhe tão somente duas opções para que pudesse explicar a 

situação, colocando o debatedor em um contexto limitado, remetendo-o ao dilema, de modo a 

gerar no auditório uma expectativa em torno de como se sairia ante todas essas postulações.  

 Em sua resposta, o candidato Aécio atendeu aos questionamentos lançando mão de 

argumentos baseados na estrutura do real, sobre os quais discutiremos em um ponto 

específico deste capítulo, mas, essencialmente, defendeu seu partido, apresentou projetos 
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empreendidos pelo grupo político que integra e contra-argumentos para reverter o que foi 

apresentado pelo jornalista em sua pergunta.  

 No momento da réplica neste ciclo está um argumento quase-lógico que merece ser 

destacado. Vejamos o trecho extraído do debate:  

 

Dilma Rousseff: Olha eu/ eu acredito que o povo... apesar de muitas pessoas acharem que 

ele não têm memória ele tem memória... o povo se lembra que o governo do PSDB quebrou 

o Brasil por três vezes... que praticou as maiores taxas de juros de toda história... num 

determinado momento chegou a ter taxa de juros de quarenta e cinco por cento enquanto nós 

não... nós reduzimos as taxas de juros e elas hoje são as menores da história... desempregou 

em torno de onze virgula sete/ o desemprego era onze vírgula sete por cento... é por isso... 

(destaques nossos) 

                                         [ 

Mediadora: tempo encerrado candidata... obrigada... agora é a vez de Heródoto Barbeiro 

âncora do jornal da Record News fazer a sua pergunta... Boa noite Heródoto para quem vai 

a pergunta e quem comenta por favor... 

 

 Neste instante é possível perceber que a candidata se utilizou de duas técnicas 

argumentativas: a técnica do grupo e seus membros, inserida no grupo dos argumentos 

baseados na estrutura do real, sobre os quais trataremos em momento específico, e a técnica 

da probabilidade, mas não da mesma forma que duas dessas movimentações também se 

zapresentaram juntas numa mesma ocorrência em outros momentos. Aqui, não foi apenas 

para adendo ou para reforço do que se havia dito através de outro meio, mas com um caráter 

de complementação: uma e outra técnica, juntas, é que dariam conta da resposta, como foi 

este caso.  

 A presidenciável comentou acerca da suposta má atuação do partido de seu principal 

adversário naquele pleito fazendo isto por meio de uma técnica correspondente ao grupo dos 

argumentos baseados na estrutura do real, a técnica dos argumentos sobre o grupo e seus 

membros, que ainda será objeto de nossa discussão, e, junto a isso, quis demonstrar a validade 

de seu discurso através de outra técnica inserida no conjunto dos argumentos quase-lógicos, a 

técnica dos elementos probabilísticos, em que apresentou para o auditório dados que reforçam 

a tese de insucesso do PSDB e, de outro ponto, dados que deixam claros as benfeitorias 

empreendidas por seu grupo político. Portanto, uma técnica acrescentou à outra na mesma 

proporção, na medida em que as duas técnicas juntas resultaram no pronunciamento da 

oradora naquele momento da produção do gênero debate. 

 Porém, mesmo tendo sido um bom caminho para o comentário a ser feito, seu 

desenvolvimento ficou prejudicado em razão do mau uso do tempo disponibilizado para a 
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fala, sobre o que discutiremos mais amplamente ao final deste capítulo. Dito isto, estas foram 

as formas como se apresentaram, a partir da classificação apresentada por Perelman; Tyteca 

(2014), os argumentos quase-lógicos no debate por nós analisado. Verificaremos agora os 

argumentos do tipo que estão baseados na estrutura do real.  

  

4.3 Os argumentos baseados na estrutura do real no debate político 

 

 Sabemos que as técnicas que fazem parte deste grupo de argumentos buscam 

estabelecer uma relação entre valores já aceitos e os valores para os quais se quer adesão a fim 

de torná-los aceitos através dos movimentos argumentativos. Aqui a argumentação é 

empreendida observando as ligações entre os fatos e suas causas, bem como entre os fatos e as 

pessoas, segundo as lições extraídas da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 2014).  

Observaremos a partir de agora a maneira como os argumentos baseados na estrutura 

do real aparecem no debate que é objeto de nossa análise, e faremos isto seguindo os mesmos 

procedimentos efetuados na análise dos argumentos do grupo anterior, a partir dos ciclos em 

que dividimos este debate específico, para um melhor manejo com os dados.  

 Ao atentarmos para este segundo grupo de técnicas argumentativas, a saber: os 

argumentos baseados na estrutura do real, no debate por nós escolhido, pode-se perceber que 

foram estas as técnicas mais presentes ao longo da produção do gênero. Veremos agora alguns 

exemplos:  

 

Primeira Rodada: Ciclo 3 

Marina Silva: Senador Aécio Neves... nós vivemos desde dois mil e dois o GRAve problema 

da ameaça do apagão... no governo do presidente Fernando Henrique tivemos o improviso 

do racionamento... no governo atual nós temos o grave problema de 

gastar BIlhões e BILlhões com termelétricas por falta de planejamento... em função de não 

darmos conta do GRAVE problema da energia no nosso país... a minha pergunta para o 

senhor é o que vai fazer para resolver esse grave problema...  

  

 Extraímos do debate a pergunta feita pela candidata Marina ao candidato Aécio, cuja 

temática era a questão da energia elétrica no país. No trecho em destaque está o principal 

recurso utilizado para a pergunta da debatedora: a técnica argumentativa do grupo e seus 

membros. À primeira vista podemos pensar numa argumentação pela representação, tomando 

por base exemplos de insucesso, no caso, o anterior e o atual governo. Mas se fosse esta a real 

intenção da candidata, ela poderia ter tomado exemplos de outros países que não tem uma boa 

política nem uma boa gestão neste sentido, mas escolheu exatamente falar do grupo de seus 
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principais adversários para, além de demonstrar um exemplo ruim, em sua visão, explicar 

para o auditório, seu público-alvo, que o grupo de seu interlocutor, bem como o grupo da 

principal candidata, incorrem em sérios problemas em torno da questão que era o tema do 

debate naquele instante. Portanto, a partir dos atos praticados por aqueles grupos quando 

tiveram oportunidade de fazer diferente, a presidenciável possibilitou ao auditório o 

entendimento de que qualquer deles merecia crédito.  

A resposta para a pergunta feita pela debatedora também seguiu a mesma linha de 

argumentação empregada no questionamento, a partir de uma discussão em tornos dos atos de 

um grupo e seus membros: 

 

Aécio Neves: Candidata... todos nós sabemos que a nossa matriz energética ela é::: 

majoritariamente hídrica setenta e cinco por cento... em tor/ ou algo em torno disto vem das 

águas... há uma necessidade IMInente urgente de nós diversificarmos essa matriz 

energética... infelizmente ao longo de todo esse último período de governo não houve 

PLANEJAMENTO porque... se por um lado -- alguns investimentos ocorreram... por 

exemplo... nos parques eólicos... sobretudo no nordeste eh:: brasileiro... não houve a 

capacidade desse governo de PLAnejar os investimentos em LINhas de transmissão que 

ligariam essa energia gerada ao sistema... infelizmente... vários desses parques cujos 

investimentos foram feitos... portanto o dinheiro público ali já gasto... não gera qualquer tipo 

de energia e benefício à população brasileira porque ainda não foram interligados ao 

sistema... um outro ao:: meu ver equivoco graVÍSSImo desse governo diz respeito a sua 

política ah:: junto à Petrobras... que inviabilizou o etanol... talvez a grande a mais 

importante fronteira tecnológica de conhecimento que o Brasil atravessou... apenas ah:: 

oh::: aquilo que podia ser gerado através do bagaço a biomassa no estado de São 

Paulo perMItiria quase que uma Belo Monte do ponto de vista de geração -- o que nós temos 

que fazer é diversificação com planejamento da nossa matriz energética...  

 

 Podemos perceber que os oponentes-debatedores naquele instante do debate 

configuraram um consenso acerca da necessidade de planejamento no que diz respeito à 

gestão de energia no país, mas os candidatos desenvolveram sua fala lançando mão de ataques 

ao grupo político situacional, o principal adversário de ambos naquele pleito. De acordo com 

nosso aporte teórico (PERELMAN; TYTECA, 2014), esta é uma técnica que produz 

expectativa em torno dos atos de um determinado grupo, levando em consideração o conjunto 

de suas ações para, enfim, extrair conclusões. Foi o ocorrido até aqui, quando dois, dentre os 

três principais candidatos ao maior cargo do país, aproveitaram o ensejo do debate para 

gerarem descrédito junto às ações do primeiro e mais forte opositor.  

 À altura da réplica, as movimentações argumentativas se seguiram da mesma forma, 

momento em que a candidata reafirmou sua ideia de ausência de planejamento por parte do 
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atual governo, novamente fazendo uso da técnica de argumentos baseados em um grupo e 

seus membros, conforme já discutimos.  

 No momento da tréplica, mais uma vez, o presidenciável recorreu à técnica do grupo e 

seus membros, mas o fez de dois modos distintos: incialmente, para defender seu grupo e 

conferir-lhe uma boa imagem e seguida, para denegrir as ações do grupo adverso, nos 

mesmos moldes que já temos visto:  

 

 

Aécio Neves: Candidata Marina... nós concordamos em relação à necessidade de 

diversificarmos nossa matriz energética... mas é preciso que se faça justiça... a senhora cita o 

governo do presidente Fernando Henrique... -- que tinha um grande desafio... o desafio de 

domar a inflação e tirar o perverso imposto inflá/inflacionário das costas do trabalhador 

brasileiro... lutamos muito por isso contra o PT... inclusive... lamentavelmente... no tempo 

em que a senhora ainda participava do ah:: PT... o governo do presidente Fernando 

Henrique cumpriu no seu tempo a sua MAIOR obrigação e... infelizmente... esse governo 

não vem cumprindo a sua... –  

  

 No primeiro trecho destacado, chamamos atenção para o uso da técnica argumentativa 

do grupo e seus membros em um aspecto de preservação de imagem do partido que o 

debatedor integra. De sorte que, não seria o caso de argumentação a partir do modelo ou 

antimodelo, tendo em vista a colocação se voltar apenas para a defesa do grupo partidário, 

sem que haja aspectos relacionados à questão de incentivo, de modelo a ser seguido, de 

acordo com a distinção traçada por Perelman; Tyteca, (2014).  

 Já a segunda parte do fragmento do debate, que também ressaltamos, traz a técnica de 

argumentos a partir do grupo e seus membros nos mesmos moldes em que já temos visto: de 

forma a atacar as ações e ideologias do conjunto político do oponente como meio para 

alcançar a adesão do auditório às ideias daquele que argumenta.  

  

Terceira Rodada: Ciclo 35 

 Assim como ocorreu com os argumentos quase-lógicos, os argumentos baseados na 

estrutura do real também figuraram com um caráter de apoio a outras técnicas que se 

mostraram predominantes na fala do debatedor. É o caso que demonstramos a partir do trecho 

do debate que segue transcrito:  

 

Marina Silva: a sociedade brasileira tem acompanhado quem são aqueles que estão 

comprometidos com a mudança... a aliança que eu represento apresentou um programa... um 

programa de transformação que debate saúde... educação... segurança pública... o passe 

livre para os estudantes... que vai sim criar a escola de tempo integral em todo país... em 
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quatro (   ) que está comprometida com o fim da reeleição... que quer apenas um mandato 

para começar as grandes transformações que ainda não foram feitas... manter as conquistas 

e corrigir os erros... uma candidatura que está comprometida em unir o Brasil... acabar com 

a polarização do PT e do PSDB... que há VINTE anos estão no poder se revezando e que já 

não se escutam mais e se não se escutam mais...  não tem condição de ouvir o Brasil... ouvir 

o Brasil é respeitá-lo naquilo que você mais precisa... ter um programa para enfrentar os 

problemas... eu... com apenas dois minutos... me esforcei para apresentar propostas... para 

fazer o debate... não embate... é por isso que nós vamos sim para o segundo turno... e aí com 

tempos diferentes... com tempos iguais... não mais com tempos diferentes... nós vamos sim 

demonstrar quem é que de fato está comprometido em manter as conquistas... o bolsa 

família... o minha casa minha vida... eu tenho esse compromisso de vida e vou mantê-los...  

 

 No pronunciamento final da candidata Marina, a técnica argumentativa do grupo e 

seus membros apareceu em um aspecto de apoio às outras técnicas que utilizou com o fim de 

alcançar a adesão do auditório. A essência de sua última fala estava centrada em demonstrar o 

modelo aceitável de sua candidatura e, apenas como um suporte, a candidata mencionou seus 

principais oponentes para deixar claro ao auditório que nenhum dos grupos, em sua 

concepção, seriam mais boas opções para o país. Fez uso da técnica sem se deter nela, apenas 

como um adendo entre a técnica do modelo e a técnica sobre a pessoa e seus atos, sobre as 

quais discutiremos mais adiante.  

 

Primeira Rodada: Ciclo 4 

 Neste ciclo, um dos candidatos, Aécio Neves, direciona sua pergunta ao Pr. Everaldo 

partindo de alguns pontos não controversos para ambos: 

 

Aécio Neves: Eu vou dirigir a minha pergunta ao pastor Everaldo... candidato... nós temos 

andado pelo país... todos nós... sem exceção... tenho certeza que... assim como eu... o 

senhor tem encontrado um sentimento de indignação... por um lado... com as sucessivas 

denúncias de corrupção que não CESSAM no país e de desesperança... e de preocupação... 

do outro... como por exemplo... com os altos índices inflacionários... sobretudo da inflação 

de alimentos...  que volta a perturbar a vida das famílias brasileiras... as propostas que o 

pastor tem que o candidato tem para enfrentar essas duas questões?... 

 

 Destacamos a declaração do candidato de que a população enfrenta dissabores com a 

com a corrupção e as questões sobre inflação. Ele se utiliza do argumento da dupla hierarquia, 

definido por Perelman; Tyteca (2014) como a técnica iniciada a partir de certezas já postas, 

como no caso em tela, os neoretóricos afirmam que nesta técnica há uma certeza já 

consolidada e aquele que argumenta nela se baseia para tentar consolidar outra.  
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 Depois de ter sido mencionado os problemas de corrupção e de inflação conhecidos 

por todos, no momento da primeira hierarquia da técnica argumentativa, o candidato fez criar 

uma expectativa em torno da resposta do outro debatedor já que, diante de colocações já 

sedimentadas, era minimamente esperado por todos uma proposta para o tratamento 

necessário para com os referidos problemas, seria a segunda hierarquia.  

 No entanto, ao responder a pergunta, o candidato não atendeu ao esperado. Ao invés 

de apontar um caminho ao que lhe foi questionado, reafirmou o que já havia sido dito pelo 

outro interlocutor e aproveitou o ensejo para afrontar as ações do governo e dos órgãos sob 

sua gestão, em um claro uso da técnica argumentativa do grupo e seus membros. Na réplica 

que seguiu, o primeiro candidato deixou de apresentar um meio para um possível tratamento 

dos problemas apontados e de demonstrar firmeza em suas afirmações para seguir a mesma 

linha de seu confrontante direto e continuar a tentar macular os atos do grupo governista 

diante de todos, de igual modo aconteceu na tréplica, em uma clara tentativa de diminuir a 

credibilidade do grupo mais forte entre os seus opositores.  

 

Primeira Rodada: Ciclo 6 

 Neste novo ciclo, queremos demonstrar acerca de algumas técnicas utilizadas como 

suporte para outras em breves instantes na produção do debate. O candidato Eduardo Jorge foi 

questionado pelo presidenciável Levy Fidelix sobre problemas relacionados à saúde pública, 

este formulou sua pergunta baseado na técnica de argumentos a partir das ações de um grupo 

e seus membros, que já discutimos, e na resposta, réplica e tréplica deste ciclo que queremos 

nos deter: 

 

Levy Fidelix: Eduardo... o Brasil está pagando mais um BIlhão de reais à Cuba para trazer 

treze mil cubanos... que não faz ( ) revalida imagine só... se pudéssemos com esse mesmo 

dinheiro pagarmos dez mil e setecentos reais... exatamente  que a associação 

médica brasileira pretende para que os médicos possam  trabalhar em periferias e no 

interior... seria realmente o ideal... eu creio que... sendo presidente ou não... qualquer dos 

presidentes que vierem assumir destes que aqui estão deveriam repenSAR o mais médicos 

para só médicos brasileiros...  

 

 O cerne desta resposta está baseado em uma estratégia do grupo de argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, que discutiremos em um ponto específico mais adiante, mas 

queremos chamar a atenção para o uso de um meio argumentativo no momento da réplica do 

candidato Levy, acima transcrita, que aos autores da Nova Retórica classificam como 

argumentos pragmáticos, ocorrente quando os argumentos são produzidos levando em conta 
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as consequências geradas ao adotar-se uma ou outra tese, como no caso que vemos agora: o 

debatedor afirma que uma das causas dos problemas na saúde está relacionada com a escassez 

de médicos no país, e que se o atual governo investisse mais em mão de obra nacional do que 

importada, seria o caso de melhorar o quadro neste sentido. Para ele, isto gera severas 

consequências à saúde do país e a ausência de investimento adequado deve ser repensada, 

abordando a causa de uma das questões e não o problema de forma global.  

 No instante da tréplica, o orador desenvolve a questão a partir da técnica do vínculo 

causal na argumentação, vejamos:  

 

Eduardo Jorge: precisou importar porque não formou... porque não prestigiou para ( ) toda 

a família... não criou a carreira nacional de base municipal para um médico de família... 

um enfermeiro de família e os agentes comunitários... de última hora vem nas pesquisas 

oitenta e cinco por cento do povo crítico a saúde brasileira... inventaram esses efeitos 

(especiais)  e importaram médicos... importar médico não é muito problema... o importar 

escravo... semi escravo... sim... é uma vergonha para o Brasil isso é aí desonra 

ao Brasil pagar três mil a um médico cubano e pagar dez mil a médica da Argentina... isso 

é semi escravidão sim...  

 

 No trecho que ressaltamos, o debatedor explica que o fato abordado por seu oponente 

é gerado em razão de não haver preocupação em formar pessoas o bastante, havendo um 

déficit na educação, que resvala em outro problema. Ele aborda as causas da questão, de 

acordo com o que lecionam os autores neoretóricos, para mostrar ao seu público alvo a 

profundidade de um problema e suas razões, que merecem atenção para o benefício de todos.  

 

Segunda Rodada: Ciclo 19 

 A esta altura do debate, uma pergunta foi realizada por um jornalista da TV 

transmissora ao candidato Pr. Everaldo, devendo ser comentada pelo debatedor Levy Fidelix. 

O especialista da emissora questionou o presidenciável acerca de um suposto cargo de uma 

das candidatas, caso ela chegasse à presidência, pressupondo uma derrota da candidatura do 

Pr. Everaldo. Em resposta, o candidato recorreu a uma técnica integrante dos argumentos 

quase-lógicos, a da contradição e incompatibilidade, proferindo uma escolha de quem 

confiava em sua vitória e somente se renderia à perda após o resultado,  pois acreditava em 

seu projeto e não iria contradizer-se antes do resultados nas urnas. É o comentário de Levy 

Fidelix que desejamos observar mais detidamente:  

 

Levy Fidelix : Everaldo... eu não tenho... honestamente... nenhuma utopia de ganhar... 
mesmo porque os/apontei hoje são os que possuem melhores recursos... as grandes 

empreiteiras... os grandes bancos... estamos investindo muito pouco porque essa famigerada 
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lei partidária não nos permi/não nos permite a isonomia e a igualdade... se eu sair dessa 

eleição honestamente... apenas com o fato de que essas questões da macro economia sejam 

discutidas num bom nível... que o Brasil vai ganhar no mínimo uns dez vinte BIlhões de reais 

apenas discutindo esses temas que serão importantes... 

 

 Ao fazer esta declaração, o debatedor emprega a técnica do argumento pelo 

desperdício que é compreendida como o ato de insistir em uma tese, ainda que os esforços 

empreendidos não possam mais gerar qualquer resultado diferente do que já existe. Ainda 

assim, o candidato preza por seu posicionamento para manter-se firme em suas posições e 

coerente em seus atos.  

 

Terceira Rodada: Ciclo 28 

 Apesar de não ser a mais recorrente no debate que analisamos, a técnica do argumento 

de autoridade é uma das mais conhecidas de todos e apareceu neste ciclo como técnica de 

apoio. Perelman; Tyteca (2014) definem o argumento de autoridade como baseada na 

argumentação pelo prestígio, quando a busca pela adesão de uma tese ocorre através da 

referência a alguém reconhecido numa dada comunidade.  

  Em nosso exemplo, a candidata Luciana Genro, reconhecidamente defensora do 

casamento homoafetivo, lança ao candidato Levy Fidelix, que é publicamente contrário à 

legalização da união de pessoas do mesmo sexo, um questionamento sobre o porquê de 

pessoas que se dizem defensoras da família não apoiam a formalização legal do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. A presidenciável formulou sua pergunta a partir da identidade e 

definição, uma técnica pertencente ao grupo dos argumentos quase-lógicos, que já abordamos. 

Vejamos a transcrição da resposta à pergunta: 

 

Levy Fidelix: jogo pesado aí agora hein? ((risos)) nessa aí /cê jamais deveria entrar... 

economia tudo bem... olha... minha filha tenho sessenta e dois anos... pelo que eu vi na vida 

dois iguais não fazem filho... ((risos)) e digo mais... digo mais... desculpe... mas aparelho 

excretor não reproduz... ((risos)) é feio dizer isso... mas não podemos... jamais gente... eu que 

sou um pai de família... um avô... deixar que tenhamos (esses) que aí estão (achacando) a 

gente no dia a dia querendo escorar essa minoria à maioria do povo brasileiro... como é que 

pode um pai de família... um avô... ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto... 

prEfiro não ter esses votos... mas ser um pai... UM AVÔ... que tem vergonha na cara... QUE 

INSTRUA SEU FILHO... que instrua seu neto... e vou acabar com ESSA HISTORINHA... -- 

eu vi agora o::... o santo padre o papa... expurga::r.... fez muito bem... do Vaticano um 

pedófilo.,.. ESTÁ CERTO... nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos 

filhos possam realmente encontrar um bom caminho familiar...—então... Luciana... eu 

lamento muito... que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão... mas eu 

presidente da república... não vou estimular... se está na lei que fique como está... mas 

estimular jamais a união homoafetiva...  
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 Ao observar a resposta, podemos perceber uma sucessão de utilização das técnicas 

argumentativas para que pudesse desenvolver sua tese de não aceitação. Inicialmente, o 

debatedor parte da certeza de que não há reprodução humana entre dois de mesmo sexo, para 

tentar afirmar a ideia de que, a partir desta convicção, para ele, não há como existir uma 

família nestes moldes. Em um segundo instante, o debatedor empreende uma movimentação 

argumentativa com base na técnica da pessoa e seus atos, mediante o fato de se auto-rotular 

como alguém experiente, que sabe como instruir sua prole. Logo após, ele afirma: “eu vi 

agora o::... o santo padre o papa... expurga::r.... fez muito bem... do Vaticano um pedófilo... 

ESTÁ CERTO...” e ao fazê-lo recorre à técnica do argumento de autoridade, para alicerçar sua 

tese em uma pessoa que goze de honra e reconhecimento perante todos, apelando para que seu 

discurso também tenha credibilidade junto ao seu público-alvo em razão de estar referendado 

por um determinado referencial coletivo. O debatedor finaliza sua explanação com a técnica 

da contradição e incompatibilidade: proferindo uma escolha e reafirmando-a para que não se 

contradiga em relação aos princípios que defende publicamente.  

 Após a análise de como ocorreram os argumentos baseados na estrutura do real no 

debate político que escolhemos, pudemos perceber que foi o grupo argumentativo de 

incidência mais recorrente neste debate em específico. No entanto, é perceptível o fato de que 

as técnicas contempladas pelo conjunto foram minimamente exploradas. Entre todos os ciclos 

do debate, somente a técnica do grupo e seus membros apareceu por trinta e nove vezes, nos 

permitindo inferir que as pautas debatidas ficaram circunscritas à defesa ou ao ataque das 

ações de grupos com quem os candidatos têm ligação ou de quem são opositores.  

 Esta é uma estratégia política clássica e este dado, particularmente, nos possibilita o 

entendimento de que no debate político brasileiro há uma preocupação maior em depreciar a 

imagem do outro diante de seu público-alvo do que apresentar teses e empreender 

movimentações argumentativas para sua defesa, de modo que sejam promovidas discussões 

claras e proveitosas para todos.  

 Cremos que, entre as razões de existirem questões como essa, haja a relação com o 

fato do pouco espaço destinado para o ensino sistematizado de gêneros formais e públicos, 

especialmente na modalidade oral da língua. Se inadequações como estas ocorrem em um 

debate político televisivo, em que existem muitas pessoas trabalhando e até assessorando os 

candidatos, imagine na produção deste gênero em outras circunstâncias onde ele é necessário 

e não há todo esse suporte. Reconhecemos uma clara necessidade do ensino sistematizado de 
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gêneros orais como uma forma de minimizar os entraves que existem em torno destas 

questões.  

 Trataremos agora da análise dos argumentos pertencentes ao tipos de argumentos que 

fundamentam a estrutura do real e que se apresentaram no debate regrado que observamos.  

 

4.4 Os argumentos que fundamentam a estrutura do real no debate regrado 

 

 Neste grupo de técnicas, como já mencionamos, diferentemente dos argumentos que 

estão baseados numa realidade já posta, os argumentos aqui tendem a organizar e orientar a 

estrutura de uma dada realidade, conforme Perelman; Tyteca (2014). Então, passaremos a 

observar as ocorrências dos argumentos deste tipo no debate escolhido para nossa análise.  

 

Segunda Rodada: Ciclo 22 

 Como já temos visto, nesta rodada os debatedores recebem perguntas de jornalistas da 

TV que transmitiu o debate e após terem respondido são feitos comentários por algum outro 

debatedor escolhido para tal. Passemos ao exemplo da primeira técnica deste tipo 

argumentativo ocorrente no debate: 

 

Heródoto Barbeiro: Olha... a pergunta vai para o candidato Levy Fidelix para comentários o 

candidato Eduardo Jorge... Candidato Fidelix ... tem se discutido muito a respeito da 

liberação ou não da maconha... a gente tem ai como exemplo Uruguai como país que 

promeu/ promoveu a descriminalização... minha pergunta é o seguinte... qual é a sua 

opinião a respeito disso? Devemos ou não seguir um exemplo uruguaio e isso daria ou não 

uma contribuição pra gente combater narcotráfico no nosso país? 

 

 A partir dos destaques que realizamos neste trecho, podemos perceber a incidência da 

técnica da argumentação pela ilustração, pois, segundo Perelman; Tyteca (2014), o argumento 

pela ilustração é a movimentação empreendida com base em casos específicos para 

fundamentar uma tese para a qual se busca angariar adesão. Não seria o caso de argumentação 

pelo exemplo, uma vez que para os autores da Nova Retórica para que se constitua uma 

argumentação por meio da técnica do exemplo é necessário que o fato a que se faz referência 

seja, de certo modo, recorrente. Diferente da ilustração, em que o fato inspirador pode ser tido 

como esporádico, sem que tenha acontecido com regularidade.  

 Em nosso exemplo, o jornalista fez uso do caso do Uruguai para fundamentar seu 

questionamento. Fez remissão ao fato da legalização do uso da maconha naquele país, 

enquanto representação de um meio que possibilitaria amenizar os problemas relacionados ao 
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narcotráfico no Brasil. Um claro uso de argumento pela ilustração, como lecionado pelos 

neoretóricos.  Em sequência ao debate, os candidatos se utilizaram de outras técnicas dos 

outros tipos de argumentos, já abordados por nós, para discutirem a questão.  

 

Primeira Rodada: Ciclo 14 

 Este ciclo se constituiu de uma concessão de um pedido de direto de resposta à 

candidata Dilma Rousseff, em um período de 30s (trinta segundos), em razão de ter sido 

mencionada no confronto anterior. No trecho do debate que reproduziremos agora, 

versaremos acerca da técnica argumentativa do modelo:  

 

Dilma Rousseff: Na verdade... uma coisa tem de ficar clara... quem demitiu o Paulo Roberto 

fui eu ... e quem... a poli/ a policia federal do meu governo investigou todos esses mal feitos 

esses crimes e esses ilícitos... eu quero dizer que eu sou a única candidata que apresentei 

propostas concretas de combate à corrupção... principalmente a impunidade como... por 

exemplo... tornar o crime de caixa dois um crime eleitoral... eu quero também... só tenho 

trinta segundos... ótimo eu/ eu vou usar meu tempo nas outras respostas... 

 

 Segundo Perelman; Tyteca (2014), o modelo é uma técnica que se utiliza de um fato 

em particular como um parâmetro que deve ser fielmente seguido. A característica mais 

importante aqui é que deve estar presente o caráter de incentivo à observação do fato e à 

obediência aquele modelo que se constitui na movimentação argumentativa de quem utiliza 

essa técnica. No exemplo em questão, a candidata tenta demonstrar suas ações na tentativa de 

constituir um modelo a ser reconhecido e seguido por todos, a partir do que ela apresenta 

como métodos e caminhos que, em sua concepção, se mostram como os melhores e mais 

eficazes. Porém, a debatedora também ocorreu em inobservância do tempo estabelecido e não 

conseguiu concluir sua fala de maneira satisfatória por não gerir o tempo adequadamente. 

 

Primeira Rodada: Ciclo 15 

 Neste momento, trataremos acerca da técnica do antimodelo em um exemplo extraído 

do debate que escolhemos para análise:  

 

Marina Silva: a nova política que eu pratico... exatamente para evitar esse tipo de atitude... 

que espalha boatos... que espalha calúnias... SEM nenhum compromisso com a verdade... 

ISSO é velha política... é por isso que eu disse que existe velha política de direita... mas 

também existe velha política de esquerda... que faz a mentira... que espalha o boato... que não 

se preocupa com os fatos... eu tenho uma atitude... uma história progressista no congresso 

nacional ... o tempo todo reafirmo as minhas posições... elas são as mesmas desde sempre... 
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 Para Perelman; Tyteca (2014), a técnica do antimodelo está para afastar condutas que 

não devem ser replicadas. Na argumentação, isto se apresenta como uma espécie de 

contraexemplo, uma orientação de como não se deve proceder. O trecho do debate que 

reproduzimos é a tréplica da candidata Marina Silva ao ser questionada acerca de seus aliados 

de campanha que, segundo sua oponente Luciana Genro, impossibilitam que Marina realize 

uma “Nova Política”, como estava prometendo em sua campanha, ao lado de pessoas 

integrantes de grupo e ideologias já conhecidas e não tão aceitas pela maioria da população.  

 Em sua resposta inicial, a candidata Mariana se utilizou da técnica a partir do modelo, 

sobre a qual acabamos de discutir, para esclarecer a todos o conceito de “Nova Política” que 

ela apregoa, demonstrando que deve ser observada e seguida por todos, em nome de um bem 

coletivo. No momento da réplica, a candidata Luciana contra-argumentou por meio de 

técnicas baseadas na estrutura do real que a forma de fazer política de sua oponente direta 

naquele ciclo era aliada à ideologia de direita, fazendo afirmações com o fim de que sua 

proposta fosse desacreditada. Por fim, a tréplica posta mostra a debatedora colocando em 

discussão uma polarização de formas governistas, através da técnica do antimodelo, 

defendendo a tese de que não se deve mais fazer prevalecer “lados políticos”, justamente para 

que sejam evitadas rivalidades infrutíferas, algo que seu discurso possibilita a compreensão 

como posições reprováveis que precisam ser mudadas.  

 Após toda esta análise em torno das técnicas argumentativas a partir de exemplos 

extraídos do debate escolhido por nós, levando em conta as que foram mais recorrentes, é 

preciso destacar que não se apresentou nenhuma técnica integrante do tipo argumentativo da 

dissociação de noções, razão pela qual este grupo de argumentos não fez parte de nossa 

análise, apesar de figurar na classificação da Nova Retórica. Então, passaremos a discutir 

sobre as categorias de análise encontradas e o que foi possível constatar a partir das 

observações acerca delas.  

 

4.5 Os percalços no debate 

 

 Ao observarmos a ocorrência das técnicas argumentativas no debate, foi possível 

chegar a algumas questões que merecem ser levadas em conta, a partir das quais 

desenvolveremos nossa proposta de atividades para o ensino que possibilitem ao aluno o uso 

consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como o debate, e 
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que oportunizem ao professor um método de trabalho com estes conteúdos enquanto objeto de 

ensino, o último de nossos objetivos específicos.  

 Ao longo do nosso trabalho de análise sobre o debate, assim como Forte-Ferreira 

(2014), percebemos percalços que se apresentaram por ocasião da produção do gênero 

discursivo debate. Há de se destacar que era um debate político televisivo, assessorado e 

desenvolvido com muitos suportes para a sua realização e, ainda assim, encontramos 

inadequações. Cremos que estes problemas surgem justamente em razão da distância que se 

estabelece entre os gêneros orais formais e públicos e o cotidiano dos indivíduos.  

 Todos carecem de conhecer e dominar o mais amplo leque de gêneros discursivos, 

haja vista integrarem grupos sociais e esferas de comunicação onde os mais variados gêneros 

do discurso circulam, alcançando a todos, se não como produtores, os indivíduos serão 

público-alvo e precisarão, minimamente, conhecer, entender e participar de atos que afetam, 

de algum modo, a vida de todos. Por tudo isto, cremos que o meio pelo qual a sociedade pode 

ser beneficiada em relação ao domínio de gêneros discursivos é mediante o ensino 

sistematizado. Então, a partir dos percalços que surgiram no debate com o qual trabalhamos 

neste estudo, apontaremos caminhos para que esta sistematização possa acontecer.  

 

a) O preparo prévio 

 Por diversas vezes ao longo da observação, foi possível perceber falta de um preparo 

para as ações a serem empreendidas no debate por parte dos participantes, mesmo com toda 

assessoria que podiam ter. Para nós, isto já revela um dado importante: o auxílio no momento 

do debate pode ser um benefício, mas não substitui o preparo prévio para a produção de um 

gênero em qualquer modalidade da língua de maneira satisfatória. Vejamos o seguinte 

exemplo: 

 

Primeira Rodada: Ciclo 8:  

Marina Silva: Dilma... o setor de produção de álcool... combustível... tem (pago) um alto 

preço no atual governo... o seu governo... cerca de SETENta usinas fechadas... quarenta em 

recuperação judicial... perda de emprego... cerca de sessenta mil empregos perdidos... 

mesmo depois do presidente Lula ter estimulado o setor... o que aconteceu para 

que você mudasse o rumo da política... causando tanto prejuízo econômico e desemprego no 

nosso país?...  

 

Mediadora: Ok...  

Dilma Rousseff: -- Antes eu vou responder algumas questões que eu sou impedida de 

responder... primeiro... o Brasil tem o maior programa de remédios gratuitos de todo o 

mundo... nós damos remédios gratuitos para hipertensão... diabetes e asma... portanto... mais 
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de dezoito milhões de remédios em milhares de farmácias... aqui tem farmácia popular 

espalhadas pelo Brasil... segundo... eu queria dizer que nós reequipamos e modernizamos 

as forças armadas... as forças armadas hoje têm  não só reequipamento... mas têm um plano 

estratégicode internalização de tecnologia de defesa não só no caso dos submarinos... mas 

dos cassas... e também de armamentos... quero também destacar que o Brasil precisa de 

setenta mil megawatts no horizonte até dois mil e vinte e três... assim sendo... é muito 

difícil... extremamente difícil... alguém querer solucionar o problema de energia elétrica 

baseado... pura e simplesmente... em energia é:: energia é que não seja a hidrelétrica... e 

baseado também em outras fontes como a eólica... é importante a biomassa é importante... 

mas é FUNDAMENTALMENTE energia hidrelétrica... queria também  falar pro candidato 

Aécio que é estranho ele falar de inflação... quando o ministro que ele escolheu pra ser 

ministro da fazenda (   ) ...  

[  

Mediadora:                     candidata... candidata tempo esgotado... candidata... por favor... 

agora a réplica da candidata Marina...  

 

 Neste trecho do debate queremos destacar a resposta da candidata Dilma; questionada 

acerca da política do etanol pela candidata Marina, a primeira debatedora utilizou o tempo de 

sua resposta para tentar defender-se de menções feitas ao seu governo em outras rodadas do 

debate em que não pôde participar do confronto diretamente. Em lugar de apresentar 

argumentos consistentes sobre o tema proposto naquele ciclo, demonstrou inquietude e, não 

considerando a ineficácia de sua ação naquele instante, tentou tratar em um minuto e meio de 

três temas distintos e complexos, sem qualquer relação com o que se deveria debater naquele 

momento.  

Certamente a candidata estava assessorada, mas a falta de articulação em seu texto oral 

permitiu suscitar várias interpretações, como a insegurança, a ausência de preparo para 

posicionar-se oportunamente, ou deixar de se posicionar, por ocasião de previsíveis ataques 

que sofreria de seus adversários. O preparo prévio lhe permitiria sair de situações como esta 

de maneira mais articulada e que demonstrasse maior segurança de suas posições, evitando os 

problemas inferidos. A ausência de um plano resultou em uma impressão de precipitação e 

insegurança, prejudicando o desempenho da discussão.  

Outro exemplo de ocorrência deste percalço ocorre no trecho do debate que 

destacaremos a seguir. 

 

Terceira Rodada: Ciclo 24 

 Neste momento do debate foi concedida a oportunidade ao candidato Aécio Neves 

para que formulasse sua pergunta, momento em que destinou seu questionamento à 

presidenciável Dilma Rousseff. Vejamos: 
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Mediador: candidato Aécio o senhor que formula a pergunta agora a quem? 

Aécio Neves: eu formulo a pergunta à candidata Dilma Rousseff... Mais uma vez... candidata 

vamos falar de um tema que eu tenho certeza aqueles que nos ouvem não compreenderam o 

que a senhora quis dizer há pouco tempo atrás... um tema que está presente nas 

preocupações de todos os brasileiros... vou poupá-la do tema da corrupção... quero falar de 

segurança pública... o governo que a senhora preside não tem investido sequer metade dos 

recursos dos fundos para segurança pública... fundo penitenciário... fundo nacional de 

segurança... mais uma oportunidade eu lhe dou... qual a sua proposta para o enfrentamento 

da criminalidade no Brasil? 

   

 Ao formular seu quesito, o debatedor o fez de modo a delimitar bem o tema que 

deveria ser discutido. Uma vez que, para ele, no momento em que a candidata havia tratado 

do tema, não o fez de modo satisfatório e, assim, desejava discuti-lo mais uma vez. 

Passaremos a observar a resposta de sua oponente: 

 

Dilma Rousseff: Candidato Aécio... eu já respondi sobre segurança e vou continuar 

respondendo... eu tenho a proposta de colocar o governo federal atuando nesta área... 

porque até agora ela é prerrogativa dos estados federados... como seu estado... Minas 

Gerais...  então... se aumenta as taxas de mortalidade éh por conta de assassinatos... decorre 

da política que é levado pelos estados federados... no caso... por exemplo... o estado de Minas 

Gerais... que o senhor  governou durante muito tempo... nós mudamos essa prática... nós 

fazemos agora uma cooperação muito estreita com os estados... criamos centros de comando 

e controle e atuamos de forma coordenada com os estados... deu muito certo e nós vamos 

repetir pra todos estados federados... -- mas eu quero voltar na questão da corrupção sabe 

por que candidato? Porque na minha vida eu tive tolerância zEro com crimes de corrupção... 

eu... além disso... dei autonomia a polícia federal para prender o senhor Paulo Roberto e os 

doleiros todos... o que não aconteceu nos governos anteriores... além disso... candidato eu 

quero dizer que eu defendo apuração da corrupção pra fortalecer a Petrobrás... mas não pra 

enfraquece-la... tornando esse um álibi da sua privatização...—  

 

 A fala da ex-presidente se inicia tratando de questões relacionadas à segurança, mas 

ela trata do assunto exatamente com os mesmos termos que utilizou no momento anterior em 

que o assunto foi levantado. Além disso, destacamos o trecho de sua fala: “mas eu quero 

voltar na questão da corrupção”. Quando todos esperavam que o tema fosse discutido de 

forma mais ampla, ou, ao menos, que a candidata deixasse mais claros os pontos que já havia 

colocado, pois tornou a dizê-los,  ela dá início a outro assunto sem anunciá-lo e sem concluir 

satisfatoriamente o tema central da questão, permitindo inferir que poderia explorar mais 

todos os pontos possíveis naquele tempo dentro daquele tópico.  

 Ela destina metade do tempo disponível para tratar de tema totalmente diverso, já 

começando a encampar outras teorias de cunho político-partidário, passando de propostas 

para a segurança pública, corrupção e privatização da Petrobrás enquanto recebia o apoio do 
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grupo de seu oponente direto. Isso pode suscitar várias interpretações, nos permitindo inferir 

que não houve um plano, uma previsão do que poderia ser dito sobre tais assuntos de forma 

organizada e clara, mas nos parece que a candidata desejava abordar todos os temas possíveis 

de uma só vez, sem expor suas razões de forma clara e com segurança. Entendemos que 

existindo um devido preparo anterior às discussões, muitos desses problemas podem ser 

evitados.  

 

b) A gestão do tempo 

 Outro problema que constatamos foi a falta de cuidado por parte dos debatedores com 

o tempo estabelecido. É característica do debate a estipulação prévia de um tempo para cada 

etapa, e esta regra deve ser respeitada para a realização adequada do gênero. Esta questão está 

diretamente relacionada ao problema da falta de preparo e ocorreu por diversas vezes ao 

longo da produção. 

 No exemplo que mencionamos anteriormente, a candidata Dilma foi interrompida pela 

mediadora, inclusive por meio de assalto ao turno, quando esta teve que cortar aquela no meio 

de sua fala para que as regras fossem respeitadas. Em outro momento, a conclusão pela falta 

de gestão de tempo se deu a partir de uma ocorrência inversa a do último exemplo, Vejamos:  

 

Segunda Rodada: Ciclo 18 

Marina Silva: Quem vai decidir a manutenção dos programas sociais no meu governo é a 

sociedade brasileira... que já tomou um outro caminho... que não tem a política mesquinha de 

achar  que política de governo que dá certo é favor ou deve ser privatizado por um partido... 

e essa história de que você para defender os interesses dos trabalhadores das pessoas mais 

humildes TEM que pertencer a mesma condição... isso não é verdade... conheço muitas 

pessoas que nasceram em berço de ouro e que tem compromisso com a justiça social...  

 

Mediadora: a senhora tem mais tempo... um e trinta pra resposta... 

 

Marina Silva: conheço pessoa que tem compromisso com a justiça social... nós não temos 

essa visão mesquinha de que somente aqueles que se intitulam da esquerda ou que tiveram 

que passar por situações difíceis como a que eu tive que passar... a história se faz com 

homens e mulheres de bem e pessoas boas existem em todos os lugares... em todas as 

classes... eu  tenho um compromisso sim em manter os programas sociais... que de uma forma 

injusta e mentirosa estão dizendo que eu vou acabar... eu reitero... a minha equipe de 

governo... no nosso programa nós nos comprometemos... vamos manter sim as conquistas já 

alcançadas dos governos anteriores... vamos corrigir os erros... principalmente a corrupção 

que drena o dinheiro que poderia ir pra educação... pra saúde...  pro bolsa família... para o 

minha casa minha vida e vamos fazer esses investimentos sim em benefício da sociedade... 

                                           [ 

Mediadora: agora sim... candidata... tempo encerrado... trinta segundos para o comentário 

do candidato Aécio.   
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 Nos destaques deste fragmento, podemos perceber uma instrução da mediadora à 

debatedora Marina, que encerrou sua resposta antes de seu tempo acabar. Após receber o 

aviso da mediadora, a presidenciável foi complementando a sua fala até que o tempo estivesse 

cumprido. Esta atitude acabou por gerar nos expectadores uma impressão de relapso, falta de 

preparo devido e a má administração do tempo de que dispunha.  

 Em outro momento, temos como exemplo da falta de gerência do tempo um trecho do 

debate em que a candidata Dilma Rousseff recebeu oportunidade para defender-se em razão 

de menções feitas ao seu nome por outros debatedores. Passaremos a observar: 

 

Primeira Rodada: Ciclo 14 

Mediadora: Obrigada... candidata... candidata... tempo encerrado... Muito obrigada... eu 

quero comunicar que durante essas respostas a comissão organizadora do debate concedeu 

trinta segundos de direito de resposta à candidata Dilma Rousseff... porque ela foi 

mencionada no confronto anterior ((aplausos))... eu peço à plateia que não se manifeste... por 

favor... porque ela foi mencionada num confronto anterior... assim... ela tem trinta 

segundos... candidata... 

 

Dilma Rousseff: Na verdade... uma coisa tem de ficar clara... quem demitiu o Paulo Roberto 

fui eu ... e quem a poli/ a policia federal do meu governo investigou todos esses mal feitos... 

esses crimes e esses ilícitos... eu quero dizer que eu sou a única candidata que apresentei 

propostas concretas de combate à corrupção... principalmente a impunidade como... por 

exemplo... tornar o crime de caixa dois um crime eleitoral... eu quero também... só tenho 

trinta segundos... ótimo eu/ eu vou usar meu tempo nas outras respostas... 

 

 Podemos perceber a falta observância ao tempo estimulado para o cumprimento da 

etapa dentro do debate. Quando esta regra não é respeitada, como no caso do exemplo acima, 

o discurso em que se apresentam os argumentos para a busca de adesão se torna deficitário, 

muitas vezes intervindo de forma negativa nos propósitos comunicativos, gerando 

incompletude nas falas, permitindo inferir um cuidado, por parte do debatedor, aquém do que 

se espera e insegurança, causando no público-alvo sentimentos de confusão em relação ao que 

deveria ter sido dito de modo mais claro e em tempo hábil, de acordo com o que foi 

determinado previamente pelas regras do debate.  

 

c) O uso de recursos argumentativos 

 Após termos demonstrado a incidência das técnicas argumentativas elencadas por 

Perelman; Tyteca (2014) em diversos gêneros nas mais variadas esferas de comunicação, 

entendemos ser possível associar as movimentações argumentativas dos debatedores às 
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técnicas classificadas pelos autores da Nova Retórica, por ser o debate político um gênero 

eminentemente argumentativo. Por fim, posteriormente à realização de toda a análise, 

percebemos uma escassez da utilização de recursos próprios do argumentar no debate que 

observamos, especificamente em relação às técnicas argumentativas. 

 Os dados demonstraram que a maioria dos confrontos foram baseados na técnica da 

argumentação a partir da apresentação de probabilidades, bem como nos argumentos 

desenvolvidos com base na observância de atos de um grupo e seus membros. No que diz 

respeito a esta última técnica, a maioria de suas ocorrências esteve circunscrita a um caráter 

de ataque ao adversário e seus aliados com o fim de denegri-los diante do auditório. Podemos 

ver isso no exemplo a seguir: 

 

Primeira Rodada: Ciclo 12 

 

Pastor Everaldo: ôh Levy... éh::: sem ser um jogo de compadres... mas eu vou falar com você 

o seguinte...lamentavelmente... eu tenho que voltar a um assunto que continua sendo 

manchete no noticiário... o escândalo da corrupção na Petrobras... a candidata  do governo 

era ministra da minas energia e::era presidente do conselho de administração e atual 

presidente da república... e disse que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo... 

você acredita que também ela não tem menor ideia o que está acontecendo em outros 

setores do governo? 

 

 No excerto do debate acima transcrito, podemos conhecer um questionamento lançado 

pelo presidenciável Pr. Everaldo ao candidato Levy Fidelix. Está patente que a pergunta do 

debatedor ao outro tinha o único fim de atingir a principal oponente de ambos, a candidata 

Dilma Rousseff, mencionando-a, tentando causar no auditório uma má impressão em relação 

ao nome da candidata e de seu grupo político para o governo do país.  

 Em outro momento do debate, a candidata Luciana Genro utiliza a técnica 

argumentativa do grupo e seus membros em um confronto com a candidata Marina Silva. 

Vejamos: 

 

Primeira rodada: Ciclo 15 

Luciana Genro: Marina... tu tens dito que defendes uma nova política mas... a tua nova 

política é muito parecida com o PSDB... inclusive... teus economistas são ligados ao PSDB... 

e tem defendido uma política econômica que vai gerar mais desemprego e mais arrocho 

salarial pro povo...além disso... a tua nova política também beneficia os bancos que... 

inclusive... são financiadores da tua campanha... os bancos e as empreiteiras... eu queria 

saber como é que tu vai fazer uma nova política com esses aliados?   
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 Ao longo de toda a pergunta, a candidata fez duras críticas a sua adversária e aos seus 

apoiadores de campanha, permitindo a compreensão de que seu objetivo era, além de vencer a 

discussão, denegrir a postura de alianças de interesses pouco claros, supostamente tomada por 

Marina Silva. Em resposta, a candidata contra-argumentou fazendo uso da técnica do modelo, 

que pertence ao grupo de argumentos que fundamentam a estrutura do real, alegando que uma 

“nova política” não tinha que estar necessariamente ligada a grupos políticos de esquerda ou 

de direita, mas deveria existir preocupação com a sociedade e o bem comum, acima de 

interesses de grupos. Observemos a réplica da primeira candidata: 

 

Luciana Genro: a nova política da Marina é assim... ela recebe a pressão do agronegócio... 

cede  e diz que nunca foi contra os transgênicos... a pressão dos banqueiros... ela cede 

dizendo que vai dar autonomia pro banco central... a pressão dos éh:::/ reacionários do 

congresso nacional... que eu não chamo de evangélicos porque os  evangélicos não/ não 

endossam essa política HOMOFÓBICA defendida por/ pelo Malafaia... mas ela cede aos 

reacionários do congresso nacional e joga na lata do lixo o seu programa de defesa dos 

direitos LGBT... essa é a nova política da Marina... mais velha do que a história... 

 

 Podemos perceber de forma clara a intenção da candidata Luciana de macular as ações 

da candidata Marina apresentando ao público-alvo atos que aquela compreende como faltas 

na campanha desta. Considerando o debate numa conjuntura maior, talvez a candidata 

devesse utilizar-se da técnica de grupo e seus membros de forma mais comedida, técnica esta  

que já havia ocorrido por diversas vezes ao longo do debate que, à altura deste ciclo, ainda 

estava no final de sua primeira rodada. Acreditamos que o uso de técnicas argumentativas de 

modo mais amplo e diversificado contribui para um melhor alcance do que é pretendido pelos 

debatedores.  

 Certamente, os candidatos que lançaram mão desta estratégia o fizeram na expectativa 

de que o público-alvo desse crédito às investidas contra seus oponentes e aderissem às suas 

orientações. No entanto, gerou em quem via o debate um sentimento de rivalidade ainda mais 

acentuada e de pouca discussão em torno das pautas que todos esperavam que fossem 

abordadas, o que poderia ser feito por meio do uso de muitas técnicas e de várias 

movimentações do argumentar para o enriquecimento do debate, tanto para os participantes, 

quanto para o auditório.  

 Todas estas questões nos permitem concluir que houve pouca exploração de técnicas 

argumentativas capazes de fornecer base consistente às teses apresentadas pelos debatedores, 

de sorte que esta precariedade nas movimentações argumentativas acabou por empobrecer o 
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debate nos permitindo inferir que a produção do gênero poderia ter sido executada de melhor 

forma.  

 Finalmente, sintetizamos os problemas encontrados no debate como em uma relação 

de encadeamento, da seguinte forma: ausente o preparo prévio, certamente, a gestão do tempo 

ficará prejudicada e, então, existirão menos possibilidades para o uso e a exploração de 

técnicas argumentativas, que entendemos necessárias à produção do gênero debate de maneira 

satisfatória.  

 

 

Figura 6: Percalços no debate 

 

Fonte: Elaboração própria.          

                                                            

 Ilustramos o nosso raciocínio através da figura disposta acima, na qual representamos 

as inadequações encontradas no debate e nossa ideia de encadeamento, a partir das quais 

elaboraremos um plano de atividades que possibilitem ao aluno o uso consciente da 

argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, como o debate, e que 

oportunizem ao professor um método de trabalho com estes conteúdos enquanto objeto de 

ensino. É sobre esta proposta que trataremos no capítulo seguinte.  

                                                                                                                      

Ausência de 
preparo prévio 

Falta de gestão 
do tempo 

Uso escasso de 
recursos 

argumentativos 
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CAPÍTULO 5 

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO 
 

 Após discutirmos acerca das questões em torno do ensino sistematizado da oralidade, 

do trabalho com os gêneros orais, especialmente os formais e públicos, à luz dos documentos 

norteadores do ensino no país (BRASIL, 1998), bem como a importância da argumentação em 

vários aspectos da vida em sociedade, alcançamos o entendimento de que se faz necessário 

não apenas chamar a atenção e empreender discursos para defender a pertinência e a 

importância acerca destes temas, mas que é extremamente relevante apontarmos um caminho 

que possa ser percorrido para a sistematização. Esta percepção se confirma a partir do que é 

apontado por Leal e outros ao apresentarem os resultados de um estudo acerca da 

argumentação em sala de aula 

 

Em síntese, as professoras acreditavam na importância do trabalho com 

argumentação em sala de aula, mas não tinham clareza sobre o que ensinar 

ou sobre como ajudar os alunos a desenvolverem tais habilidades. Também 

foi possível perceber uma grande lacuna quanto ao reconhecimento dos 

gêneros da ordem do argumentar, bem como em relação à delimitação, por 

parte das professoras, de quais habilidades ou conhecimentos deveriam ser 

enfocados (LEAL, et al, 2010, p. 202). 

 

 É reconhecida a pertinência do trabalho com a argumentação, mas também a falta de 

aparato ao professor para a concretização deste ensino. Entendemos que caminhos podem ser 

indicados, a apresentação de métodos para o trabalho a partir da observação de gêneros 

discursivos e suas práticas em contextos sociais em que somos inseridos, com os quais o 

profissional docente pode lidar efetivamente e possibilitar ao aluno as habilidades discursivas 

decorrentes do trabalho com a argumentação.  

Concebemos, ainda, que isto pode ser aliado com o ensino orientado da modalidade 

oral da língua que, apesar de ter ganhado um pouco espaço em pesquisas nas últimas três 

décadas, ainda carece de ser mais amplamente discutida, assim como a modalidade escrita, 

tendo em vista a igual importância de ambas para o aprendizado, respeitadas as 

particularidades de cada uma (AQUINO, 2015). Este ensino pode ocorrer mediante o uso de 

gêneros orais formais e públicos, conforme orientação dos PCN (BRASIL, 1998). Em nosso 

estudo, voltamos os esforços para o gênero discursivo debate, enquanto integrante da 
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modalidade oral da língua e da ordem do argumentar que, de acordo com Dolz, et al (2004), 

se mostra como um importante gênero na vida social e nas interações entre os indivíduos.   

De acordo com Aquino (2015),  

 

A busca pela adesão do(s) interlocutor(s) requer o conhecimento de quem 

seja(m) esse(s) interlocutor(es), do papel que desempenha(m) socialmente e 

no discurso, do domínio do tema que esteja em discussão, do 

conhecimento de questões interacionais e de negociação, além do 

domínio das estratégias argumentativas (AQUINO, 2015, p. 243, grifos 

nossos). 

 

Concordamos com a autora quando afirma que os debatedores, ao produzirem o 

gênero, precisam, minimamente, dominar os temas abordados. Daí a importância do preparo 

prévio anterior à produção, o que detectamos como ausente no debate que analisamos.  

 Aponta ainda a necessidade do conhecimento de “questões interacionais e de 

negociação”, onde podem ser englobadas as questões relativas ao conhecimento do gênero, 

como proceder, como administrar as ações realizadas. No momento de nossa análise, 

percebemos como um recorrente problema a falta de gestão do tempo disponível para as 

interações no debate, causando problemas que poderiam ser evitados com o domínio de 

pontos como esse.  

 Ademais, a autora destaca ainda acerca do elementar domínio de estratégias 

argumentativas por parte dos oradores, no caso do debate, que são basilares e conduzem à 

eficácia para o alcance do objetivo pretendido com o gênero: o de obter adesões às teses 

colocadas. Ao concluir nosso trabalho com os dados, entendemos como escassos os recursos 

argumentativos utilizados pelos participantes. A união de todos esses problemas nós 

denominamos de “percalços no debate” e, a partir deles, apresentaremos um plano de 

atividades por meio das quais essas questões podem ser trabalhadas sistematicamente.  

 

5.1 Plano de atividades 

 Tudo isso que temos discutido ao longo dos capítulos anteriores nos possibilitou 

refletir acerca do que constatamos e definimos como os percalços no debate, no vídeo que foi 

nosso objeto de análise. Como já temos dito, entendemos pela necessidade de pensar em 

maneiras concretas de, pelo menos, atenuar as dificuldades em torno do trabalho com a 

modalidade oral da língua, os gêneros orais e a argumentação.  

Apresentaremos um plano de atividades que abordem as inadequações que se 

apresentaram de forma mais destacada em nossa análise, mas é preciso deixar claro que não 
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se trata de um manual inalterável, ao contrário: vemos como um guia que pode ser adaptado à 

realidade de cada turma e cada professor. Entendemos como um caminho apontado, sugestões 

a serem observadas sem desconsiderar a possibilidade de novas formas de trabalho ou novos 

métodos que podem ser adotados ao longo percurso.  

Considerando a densidade do conteúdo abordado, tanto no que diz respeito à questão 

dos gêneros discursivos, como da argumentação, pensamos como público-alvo para a nossa 

proposta estudantes do 1º ano do Ensino Médio, tendo em vista serem alunos mais maduros, 

com possibilidades de encampar discussões mais amplas. Porém, defendemos que a aplicação 

do plano de atividades não deve se esgotar nesta série: entendemos que pode ser estendido 

para os demais anos do Ensino Médio, com perspectivas de ampliação e aprofundamento dos 

conhecimentos de que tratamos.  

 

Atividade 1: Apresentação do gênero 

 Para que o debate seja trabalhado, necessário é que os alunos reconheçam o gênero e 

tenham com ele mínima familiaridade. Portanto, a primeira atividade do plano que 

elaboramos se volta para a apresentação do gênero debate em sala de aula a fim de que 

possam ser reconhecidas as suas características inerentes, assim como o que é correspondente 

ao estilo em cada exemplo deste gênero que será exposto aos alunos.  

Concordamos inteiramente com Forte-Ferreira (2014) quando considera dificultoso o 

trabalho a partir do uso de textos ficcionais, produzidos especificamente para o ensino de 

produção textual. A autora coloca que: 

[...] os textos reais de circulação social são mais produtivos para o desenvolvimento 

da proficiência textual dos alunos, pois nada mais instigante que trabalhar, com 

nossos alunos, a produção textual em tempo real a partir de textos que circulam 

socialmente para que eles possam se envolver e vivenciar como isso pode acontecer 

de fato. Pensamos que práticas como essas podem tornar nossos alunos mais 

desenvoltos para os momentos em que eles tiverem de agir comunicativamente por 

meio de um gênero específico e requerido para a situação em que eles estiverem 

inseridos (FORTE-FERREIRA, 2014, p. 196).  

 

Partindo deste posicionamento, adotamos a indicação de Forte-Ferreira (2014) para 

uma apresentação inicial para o gênero a partir de debates já ocorridos e disponíveis na 

internet, de fácil acesso a todos. Oportunidade em que o professor pode, com o uso de 

computador e um data show, levar para a sala de aula exemplos como “Debate eleitoral 2014 - 

2º turno - Globo 24/OUT [1º BLOCO]”
23

, ocorrido há nas últimas eleições presidenciais 

brasileiras, além de trechos dos primeiros debates transmitidos em rede nacional após o 

                                                           
23

 OSWALDO, Z. Debate eleitoral 2014 - 2º turno - Globo 24/OUT [1º BLOCO]. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=rpGGoYKXpd4>. Acesso em: 02 dez. 2016. 
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período da Ditadura Militar no Brasil, por ocasião das primeiras eleições democráticas após a 

promulgação da Constituição de 1988, um importante marco histórico para os brasileiros, 

como: “Eleições 1989 Debate na Band (completo)”
24

, ou “Debate: Collor X Lula 1989 

(Completo)”
25

.  

A exibição destes exemplos do gênero debate para os alunos deve estar revestida da 

intenção de fazê-los conhecer as etapas de um debate, o posicionamento dos debatedores, a 

forma como lidam com as regras, a observação da importância da gestão do tempo para uma 

produção textual satisfatória neste gênero em específico.  

Entendemos que desta maneira o professor abordará estas pertinentes questões a partir 

do uso real do gênero, inserido autenticamente em um contexto social. Não haverá que se 

falar em “criação do gênero”, quando podemos nos apropriar de exemplos que circulam 

socialmente de forma “não fabricada” para possibilitar o ensino.  

 

Atividade 2: Apresentação de um exemplo bem- sucedido 

 Uma terceira atividade que pode ser empreendida centrada no trabalho com as técnicas 

da argumentação é a apresentação de uma produção textual bem sucedida com o uso das 

técnicas argumentativas que levaram a favorecer o alcance do objetivo pretendido com o 

gênero discursivo em questão.  

 Sugerimos a exibição de um vídeo com o gênero sustentação oral, que é um 

procedimento jurídico ocorrente em Tribunais Superiores em que algumas partes em um 

processo, como advogados e terceiros interessados definidos em lei, têm a oportunidade de 

apresentar perante a Corte Julgadora seus argumentos e defender suas razões oralmente por 

quinze minutos.  

 No Brasil há um instituto chamado Amicus Curiae
26

, que o Supremo Tribunal Federal, 

o maior órgão de julgamento no país, define como:  

 

[...] à intervenção assistencial em processos de controle concentrado de 

constitucionalidade por pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, que tenha representatividade adequada para se manifestar nos 

autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia constitucional, em 

casos de relevante interesse social ou que envolvam valores essenciais de 

                                                           
24

 RAMOS, Uirá. Eleições 1989 Debate na Band (completo). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=zlk8x9QguR8>. Acesso em: 08 fev. 2017. 
25

 RAMOS, Uirá. Debate: Collor X Lula 1989 (Completo). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MZ8B76JE-zI>. Acesso em: 08 fev. 2017. 

 

26
 Em tradução livre: Amigo da Corte. 
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grupos ou classes sociais. Embora não seja parte do processo, atuando 

apenas como terceiro interessado na causa, o amicus curiae possibilita a 

análise de informações importantes para a solução da controvérsia (via 

depoimentos, pareceres, documentos, experiências, artigos, memoriais, entre 

outros), permitindo que a Corte decida as causas com o máximo 

conhecimento das consequências e repercussões sociais decorrentes 

(BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017).  

 

 Em outros termos, o Amicus Curiae é uma pessoa física ou jurídica representada, que 

tenha interesse e conhecimento acerca de um tema cujas questões relacionadas serão julgadas 

na Suprema Corte. Por decisão do próprio tribunal ou a pedido das partes que compõem o 

processo, ele é chamado a se pronunciar em defesa de suas razões e auxiliar na tomada de 

decisão pelo colegiado, sendo uma importante figura nos processos brasileiros de grande 

influência social.  

 Uma das formas de manifestação do Amicus Curiae é a sustentação oral, como já 

mencionado, e em um julgamento do Recurso Extraordinário RE 553710, em que se debate a 

possibilidade, ou não, de determinar-se pagamento imediato de valores retroativos devidos a 

título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados
27

, ocorreu o 

pronunciamento do representante da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, enquanto 

“amigo da corte”, que postulou pela reparação imediata que deveria ser feita aos anistiados, 

decidindo o STF pela concessão do pedido.  

 A referida sustentação oral do amicus curiae está disponível na internet em vídeo
28

 e 

pode ser analisado como um modelo de utilização exitosa das técnicas argumentativas em 

uma produção textual na modalidade oral da língua, em que podemos perceber o cuidado com 

as particularidades da oralidade, a gestão do tempo proposto e da postura adotada, bem como 

uma vasta exploração de recursos argumentativos que favoreceram a produção textual 

devidamente efetuada.  

Uma pessoa dotada de conhecimento técnico em determinada área pode um dia ser 

chamado a integrar um processo como esse em defesa de suas causas, um fato que mostra ser 

                                                           
27

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de 

segurança.Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante 

requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da 

Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da 

Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. Recurso Extraordinário nº 553.710. Recorrente: União. 

Recorrido: Gilson de Azevedo Souto. Amicus Curiae: Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Relator: 

Dias Toffoli. Distrito Federal, 23 de novembro de 2016. Disponível em 

<file:///D:/Documentos/Downloads/texto_312595498.pdf>. Acesso em 12 out. 2017. 

28
 Cliptv Monitoramento de Informação. Sustentação Oral elogiada no STF – Dr. Marcelo Pires Torreão. 

Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=634uOv8J7Es&t=82s>. Acesso em 02 nov. 2017. 
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equívoca a crença que circunda os ciclos sociais ao pensarmos que, talvez, nunca 

necessitemos dominar algum gênero discursivo neste sentido, nem fazer uso de 

movimentações argumentativas de natureza técnica. Ao longo de todo o nosso estudo temos 

constatado a importância da modalidade oral e da urgente demanda por seu ensino 

sistematizado, bem como da argumentação, por estarem presentes nas mais diversas esferas 

comunicativas e em situações de interação no cotidiano de todos. 

A execução desta atividade está para a demonstração destas questões e para 

comprovação de que todos devem dominar o maior repertório de gêneros discursivos, tendo 

em vista as amplas demandas sociais, e que, de igual modo, todos podem desenvolver as 

mínimas habilidades necessárias para tanto.  

 

Atividade 3: O reconhecimento das técnicas argumentativas 

Além do ensino sistematizado da oralidade por meio dos gêneros discursivos, nos 

preocupamos em considerar neste processo de ensino questões relacionadas à argumentação. 

Por tudo que já discutimos ao longo de nosso estudo, sentimos a necessidade de apontar um 

meio para o trabalho com a argumentação e as técnicas argumentativas. 

Já temos demonstrado a presença das técnicas argumentativas dos mais variados 

gêneros que circulam socialmente, destacando a sua importância e o fato de que o trato com a 

argumentação não deve ser negligenciado, essencialmente quando o gênero trabalhado é o 

debate, de natureza eminentemente argumentativa. 

Em nosso estudo, temos adotado a classificação para os argumentos apresentada por 

Perelman; Tyteca (2014) e reconhecemos que tais lições não foram pensadas para o ensino, 

mas, por entendermos que as técnicas explanadas pela Nova Retórica abarcam as mais 

diversas situações comunicativas, elaboramos um quadro com as técnicas de argumentação 

proposta pelos neoretóricos e o adaptamos a fim de que possa ser utilizado em atividades com 

as referidas movimentações argumentativas, como expomos a seguir.  

 

 

Quadro 3: Adaptação das técnicas argumentativas apresentadas pela Nova Retórica 

 

TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS 

(PERELMAN E TYTECA, 2014). 

 

EXPLICAÇÃO 

 

Técnica da escolha 

 

O debatedor escolhe uma posição e nela 

permanece, mesmo depois de rebatido, para não 

se contradizer. 
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Técnica do absurdo É a demonstração da tese do outro de uma forma 

ridicularizada, a ponto de ser vista como absurda. 

Técnica do conceito direcionado É uso de uma definição de forma adaptada pelo 

debatedor, direcionando um conceito já posto 

para o sentido que deseja produzir no momento 

de sua fala. 

Técnica dos sinônimos direcionados O debatedor se utiliza de sinônimos para conferir 

determinado sentido a sua fala, agravar ou 

abrandar seu discurso. 

Técnica da falsa repetição A repetição das palavras aparece como forma de 

chamar a atenção para o sentido do que está além 

do que foi colocado. 

Técnica do tratamento igualitário A defesa de tratamentos iguais para fatos 

semelhantes. 

Técnica da mesma retribuição A mesma medida deve ser aplicada a todas as 

situações de natureza correspondente (como a Lei 

de Talião). 

Técnica da afirmação do provável Quando quem argumenta demonstra convicção 

acerca do que é apenas uma probabilidade para 

ganhar outros ou intimidar oponentes. 

Técnica da apelação e do dilema Na apelação, o que vale para todos, se aplica a 

um; no dilema, o argumento é divido de modo 

que se apresentem opções ao auditório: O orador 

procede de maneira a colocar as pessoas em uma 

espécie de dilema para, finalmente, optarem por 

sua tese diante de uma escolha que precisa ser 

feita.  

Técnica da vantagem Comparam-se elementos a fim de demonstrar 

aquilo que é mais vantajoso. 

Técnica do sacrifício A demonstração de disposição para atos 

sacrificiais até chegar ao fim que se deseja. 

Técnica da quantificação Demonstra-se a validade ou não do argumento a 

partir de elementos de quantificação, para mais 

ou para menos, em torno daquilo que se defende. 

Técnica do motivo dos fatos Quando se estabelece uma relação entre fato e 

suas causas. 

Técnica da argumentação pela consequência O argumento considera a consequência gerada a 

partir da defesa de uma ou outra tese. 

Técnica da insistência Ocorre com a insistência em um argumento a fim 

de que se demonstre coerência e a tese defendida 

ganhe força a partir da posição firme de seu 

defensor. 

Técnica da não-negociação Um dos interlocutores abre mão de se envolver 

em um embate argumentativo por perceber que 

pode perder o controle da situação, sem saber 

aonde ela o levará. 
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Técnica da argumentação sem obstáculos Ocorre quando não existe qualquer entrave ou 

oposição em relação àquilo que se argumenta e 

quem a utiliza faz isso de uma maneira que 

demonstre que a validade de sua tese é tanta que 

não há quem conteste.  

Técnica do caráter do argumentador Quando a qualidade dos argumentos é julgada a 

partir do caráter de quem o defende. 

Técnica da argumentação pelo prestígio Quando a qualidade dos argumentos é julgada a 

partir da honra de alguém que dá suporte à tese. 

Técnica da identidade de um grupo Quando uma linha de pensamento ou ação é 

atribuída a um grupo em razão do que sempre 

defendem. 

Técnica da argumentação pelo padrão Ocorre a partir das características próprias 

daquilo sobre o que se argumenta – um 

fenômeno, um período. 

Técnica da argumentação por meio de 

símbolos 

Ocorre a partir da utilização de símbolos capazes 

de despertar sentimentos no auditório. 

Técnica da argumentação pela certeza Ocorre a partir de uma certeza reconhecida por 

todos, com o fim de confirmar outra. 

Técnica da argumentação pela quantidade e 

pela qualidade 

Argumentos que considerem e relacionem, em 

caráter de aproximação, os dois elementos para 

que as teses ganhem força. 

Técnica da argumentação pelo exemplo 

constante 

Ocorre a partir de uma série de acontecimentos 

reiterados que sirvam de exemplo. 

Técnica da argumentação pela representação Ocorre a partir de um acontecimento isolado, que 

possa ser tomado como fundamento para 

explicação, a fim de impressionar o auditório. 

Técnica da argumentação pelo incentivo e 

desincentivo 

Ocorre a partir de um ato que não serve só como 

exemplo ou ilustração, mas como incentivo. O 

contrário também se aplica: é o desincentivo, 

algo que não deve ser seguido.  

Técnica da argumentação pela equivalência O argumento se apresenta com quatro elementos 

correspondentes entre si, levando o sentido de um 

domínio para o outro. 

Argumentação pela dissociação de noções Ocorre por meio do rompimento de pares já 

reconhecidos, como: essência e aparência; teoria 

e prática; relativo e absoluto, por exemplo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Reconhecendo a densidade do conteúdo apresentado pelos neoretóricos, pensamos 

neste quadro adaptado listando as técnicas na mesma ordem em que são colocadas em o 

Tratado da Argumentação (PERELMAN; TYTECA, 2014), atribuindo a elas nomes de 

reconhecimento mais acessível e um breve lembrete de como cada uma pode ser aplicada. No 
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capítulo em que versamos sobre a base teórica adotada constam exemplos retirados de 

gêneros discursivos de circulação real para cada uma delas. 

De posse desta adaptação, o profissional docente poderá apresentá-lo e estudá-lo com 

seus alunos a fim de viabilizar um contato com este conteúdo de forma mais didática. Poderá 

realizar leituras, solicitar a identificação das técnicas em outros gêneros que circulem 

socialmente e fazê-los perceber como estas movimentações se fazem presentes em várias 

situações de interação em nosso cotidiano, além de poder pensar em outras formas através das 

quais os estudantes possam apreender o conteúdo e ter mais familiaridade com estes recursos 

argumentativos.  

Sugerimos a apresentação das técnicas a partir do conteúdo disposto no quadro 

adaptado, explicar como cada uma opera e, após apresentar um debate aos alunos, solicitar a 

extração de excertos para a identificação de técnicas. O objetivo da tarefa é proporcionar um 

maior contato com cada uma destas movimentações argumentativas, viabilizando um meio 

para a assimilação deste conteúdo.  

 

Atividade 4: Exercitando a identificação das técnicas argumentativas 

 Em uma mesma linha de execução, é possível realizar a escolha de um debate para 

exibi-lo aos alunos que, já familiarizados com as técnicas argumentativas apresentadas e 

discutidas, devem identificá-las no discurso dos debatedores. Sugerimos para esta atividade a 

exibição do vídeo “Final do IV Campeonato Brasileiro de Debates”
29

, disponível na 

plataforma do YouTube.com.  

 O principal objetivo desta tarefa é possibilitar o reconhecimento maior dos alunos em 

relação aos recursos argumentativos com os quais decidimos trabalhar, bem como perceber as 

diferentes maneiras em que as técnicas argumentativas aparecem em distintos exemplos do 

gênero discursivo adotado, pois cremos que o ensino sistematizado do gênero não deve ser 

efetuado sem levar em conta as questões argumentativas, assim como as que são relacionadas 

à oralidade e às especificidades do gênero, pois entendemos a argumentação como elementar 

para o ensino do oral por meio do debate e encontramos nas técnicas argumentativas um 

caminho para o trabalho que leve em conta esta perspectiva.  

 É válido destacar que, com a adoção do vídeo acima sugerido para a execução da 

tarefa, além do reconhecimento das técnicas argumentativas, será possibilitado ao aluno uma 

                                                           
29

 INSTITUTO BRASILEIRO DE DEBATES. Final do IV Campeonato Brasileiro de Debates. Disponível 

em <https://www.youtube.com/watch?v=cBuffpdD8Xo&t=1735s>. Acesso em 04 nov. 2017. 
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aproximação ainda maior com o próprio gênero discursivo, uma vez que nesta exibição está 

um excelente exemplo de um debate bem produzido.  

 

Atividade 5: Técnicas em temas 

 Após estas etapas de apresentação e reconhecimento, pensamos em como os alunos 

poderiam exercitar o trabalho com as técnicas argumentativas de forma mais direta: 

dividiremos a turma em grupos de 4 alunos que receberiam um tema a ser desenvolvido, a 

partir do qual haverá preparação para um debate. Os grupos se subdividiriam em duplas e 

cada par, de posse do tema do grupo, se posicionará contra e a favor a proposta, 

respectivamente. Então, as duplas de alunos devem elaborar uma lista de perguntas para o 

debate, que precisam ser baseadas na maior variação possível das técnicas argumentativas 

estudadas.  

 O maior objetivo desta atividade é demonstrar que, a partir de uma sólida base 

argumentativa e antecipada preparação, haverá maior clareza em torno dos objetivos 

pretendidos com as questões proferidas no debate, segurança ao executá-las e, por via de 

consequência, maiores chances de alcançar adesão às teses formuladas, além de um efetivo 

trabalho em torno da exploração do vasto repertório de técnicas argumentavas que pode ser 

utilizado no momento da produção do debate.  

 Em relação aos temas, também podendo ser conhecidos como moções ou proposições, 

o professor pode observar o que orienta o Instituto Brasileiro de Debates sobre a questão. De 

acordo com o IBD, a moção se constitui da forma como o tema a ser debatido é proposto, 

apresentando conteúdo a ser discutido na produção do debate. Para eles, um exemplo seria: 

“Esta casa aprovaria a unificação dos impostos”. A defesa deve levantar teses para angariar 

aprovação para a unificação, enquanto a oposição trabalha no sentido de refutar a ideia. 

Entendemos que o professor, enquanto condutor da atividade, pode escolher moções que 

julgar interessantes para cada turma, levando em conta as particularidades de cada uma delas.   

 

Atividade 6: Respostas 

 Esta proposta de atividade está diretamente ligada com a anterior, na medida em que 

as perguntas elaboradas por uma dupla seriam respondidas pela outra, também com base nas 

técnicas argumentativas que entenderem mais adequadas para a defesa de sua posição, seja 

favorável ou contrária. A resposta deve ocorrer na modalidade oral, com tempo estipulado.  

 Com essa tarefa intentamos dar continuidade ao exercício dos alunos junto às técnicas 

de argumentação e sua utilização, mas nessa oportunidade trabalhando a questão do tempo 
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proposto como uma importante regra que deve ser observada e respeitada, como condição 

para a produção exitosa do gênero discursivo.  

 

Atividade final: A sociedade de debates 

 A nossa proposição final dentre as atividades aqui sugeridas é a produção de um 

debate entre os alunos com aplicação e desenvolvimento acerca de tudo que foi anteriormente 

discutido por ocasião das outras atividades, a saber: a observação e o respeito às 

características do gênero discursivo, o cuidado em realizar uma preparação prévia à produção 

textual, obediência ao tempo proposto para cada etapa, bem como a exploração das técnicas 

argumentativas de forma consciente, de modo a enriquecer a situação interativa e possibilitar 

meios hábeis para o alcance dos objetivos pretendidos.  

 Para a produção do debate, sugerimos a adoção do modelo proposto pelo IBD, que foi 

nossa inspiração para a proposta desta atividade final, conforme apresentamos em seguida.  
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Quadro 4: Modelo de debate. 

 

Formato do Debate 

O debate será realizado por quatro duplas, cujos integrantes denominar-se-ão membros ou 

deputados, e será presidido por uma mesa de adjudicadores (avaliadores / juízes).  

Os membros realizarão seus discursos na seguinte ordem e exercerão as seguintes funções no 

debate:  

1  Primeiro Membro da Defesa;  

2  Primeiro Membro da Oposição;  

3 Segundo Membro da Defesa;  

4 Segundo Membro da Oposição;  

5  Terceiro Membro da Defesa (Extensão da Defesa);  

6  Terceiro Membro da Oposição (Extensão da Oposição);  

7  Quarto Membro da Defesa (Whip da Defesa)
1
;  

8  Quarto Membro da Oposição (Whip da Oposição).   

 As duplas serão formadas pelos seguintes membros:  

Abertura da Defesa (Dupla 1):  

  - Primeiro e Segundo Membros da Defesa (funções 1 e 3);  

Abertura da Oposição (Dupla 2):  

  - Primeiro e Segundo Membros da Oposição (funções 2 e 4);  

Defesa Final (Dupla 3):  

  - Terceiro e Quarto Membros da Defesa (funções 5 e 7);  

Oposição Final (Dupla 4):  

  - Terceiro e Quarto Membros da Oposição (funções 6 e 8). 

 

Cada membro fará um discurso substancial de 7 (sete) minutos de duração e poderá levantar 

pontos de informação durante os discursos dos membros das duplas opositoras. 

 

 

Moção 

A moção indicará o tema  a  ser  debatido  e  será  anunciada  pelos  adjudicadores  ou  pelos 

organizadores de um torneio ou evento.  

A moção deverá ser formulada de forma a não conter ambiguidades e ser equilibrada. 
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Preparação para o debate 

O debate será iniciado 15 (quinze) minutos após o anúncio da moção.   

As duplas deverão se apresentar para o debate 5 (cinco) minutos antes do anúncio da moção  

(quando se realiza a verificação de presença das duplas), sendo vedada sua entrada em caso de 

atraso.   

Os membros poderão utilizar material impresso ou escrito durante a fase de preparação que 

antecede o início  do  debate  e  também  enquanto  este  durar. O material  impresso  inclui 

livros, jornais, periódicos e materiais similares. 

É proibido o uso de equipamentos eletrônicos, sejam eles computadores, celulares, tablet ou 

quaisquer outros, entre o anúncio da moção e o fim do debate.  

A dupla cujo membro consultar ou manusear equipamentos eletrônicos durante o debate será  

penalizada  com  desclassificação  automática  da  partida,  não  pontuando  naquele debate.  

Durante o período de preparação para o debate, é vetada a  interação entre membros de duplas 

diferentes.  

Tempo de Discurso 

Cada discurso  terá duração de 7  (sete) minutos e  seu encerramento  será  indicado por  2 

(dois) sinais sonoros consecutivos. Permite-se uma tolerância de 15 (quinze) segundos para 

que  o  discurso  seja  concluído  sem  interrupção  abrupta.  Passados  7’15”  (sete minutos  e 

quinze  segundos),  qualquer  material  apresentado  será  ignorado  e  desconsiderado  na 

avaliação da dupla e do debatedor, sendo este, ainda, passível de penalização.   

As marcas de 1 (um) minuto e de 6 (seis) minutos de discurso serão indicadas com 1 (um sinal 

sonoro cada uma. Somente no período entre essas marcas poderão ser oferecidos os pontos de 

informação.  

É função do Presidente da mesa adjudicadora conduzir e coordenar o debate, garantindo o 

controle do tempo durante os discursos e a execução dos sinais.   

 

Pontos de Informação 

 

Pontos de informação são intervenções diretas ao discurso que está  sendo  realizado,  na forma 

de questionamentos direcionados ao membro que está discursando.  

Pontos de  informação só poderão ser  levantados entre o primeiro e o sexto minutos dos  

discursos.  
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Os membros devem levantar ao menos 1 (um) Ponto de Informação durante todo o debate e  

somente  poderão  levantar  pontos  de  informações  durante  os  discursos  da  bancada oposta.   

Para  levantar  um  ponto  de  informação,  o  participante  deverá  levantar-se  da  cadeira  e  

sinalizar sua intenção com a mão. Enquanto o fizer, poderá anunciar oralmente que “gostaria  

de propor um Ponto de Informação” ou manifestar-se por meio de expressões equivalentes.  

O membro que está discursando deve aceitar, quando solicitados, ao menos 2 (dois) pontos  

de informação, podendo aceitar ou recursar os demais.  

Os pontos de informação deverão ser breves e diretos, não excedendo 15 (quinze) segundos de 

duração.  

O membro  que  estiver discursando poderá pedir  ao membro  que  estiver  requisitando  o  

ponto de informação que se sente uma vez que este já tenha tido razoável oportunidade de ser 

ouvido e compreendido, intervindo e contribuindo com o debate.  

Pontos de ordem e pontos de privilégio pessoal não serão permitidos. 

Adjudicação / Avaliação 

Sempre que possível, o debate será arbitrado por uma mesa formada por um grupo de 2 (dois) a 

5 (cinco) adjudicadores.  

Ao final de cada debate, os  adjudicadores  se  reunirão e definirão  as  colocações de  cada  

dupla, do primeiro ao quarto lugar, e, quando em uma competição ou torneio, os conceitos e 

notas de cada dupla e membro.  

O anúncio das colocações  e  das  notas  de  cada  debate  serão  definidos  segundo  o 

regulamento de cada torneio.  

________________________________________ 
1 O  whip  consiste  em  apresentar,  de  forma  resumida,  os  principais  confrontos  de  ideias observados ao  

longo do debate, evidenciando os argumentos mais  significativos de  cada bancada,  apontando  os  aspectos  que  

fortaleceram  ou  enfraqueceram  determinados argumentos ou refutações e expondo as razões pelas quais um dos 

lados do debate superou o outro.   O whip deve funcionar  como  uma  conclusão  aos  discursos  da  defesa  e  

oposição,  não devendo apresentar argumentos novos (que não foram levantados em discursos ou pontos de  

informações  anteriores)  nem  ser  focado  em  apenas  exaltar  ou  apenas  combater  os argumentos de uma das 

bancas, necessitando revisitar a argumentação de ambos os lados. 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Debates, 2017.  

 

Se na Atividade 4 o vídeo adotado para exibição for o que lá está sugerido, os alunos 

já conhecerão como ocorre o debate exposto nesse modelo. Caso não, cada uma das etapas e 

regras será apresentada, podendo o professor dividir a turma em dois grandes polos: favorável 

e contrário ao tema a ser debatido. Cada polo elegerá suas duplas representantes para debater 

e o professor, com auxílio convidado, pode figurar como adjudicador/avaliador da produção.  
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O objetivo aqui é aplicar de forma concreta e sistematizada tudo o que anteriormente 

foi apresentado, discutido e exercitado através da produção textual de um gênero discursivo 

da modalidade oral da língua, de caráter formal e público, importante às mais diversas 

interações sociais.  

Para que o trabalho com a modalidade oral não finde em uma única produção, por que 

não pensar na implementação de uma sociedade de debates como um evento escolar? Ora, isto 

já ocorre com as feiras de ciências, gincanas, saraus, festivais de dança e teatro, que são 

tradicionais em nossas escolas. A prática dos debates produzidos em sala de aula, de modo 

planejado, poderia propagar-se em todas as turmas da escola, de sorte que as duplas 

vencedoras dos debates poderiam disputar com as duplas exitosas de outras turmas, em fases 

eliminatórias e classificatórias, como um torneio que já ocorre de modo bem-sucedido em 

outros âmbitos de ensino, conforme já temos demonstrado. O trabalho pode ser intensificado e 

aprimorado, ao ponto de estender-se para além dos muros da instituição escolar. Os estudantes 

estariam aptos à prática do gênero formalmente em outras esferas sociais, tendo agregado, a 

partir do conhecimento sistematizado que adquiriram em aula, conhecimentos e valores 

enquanto indivíduos participantes das mais diversas práticas nos ciclos sociais que integram.  

Com o fim de conferir maior didática à nossa proposta de atividades, elaboramos um 

quadro sinóptico em que todas as ações do plano sugerido estão expostas: 

 

 

Quadro 5: Síntese da proposta de atividades 

 

ATIVIDADE OBJETIVO PROCEDIMENTO 

SUGERIDO 

 

Atividade 1: 

Apresentação do gênero 

Possibilitar o conhecimento 

acerca das etapas de um 

debate, o posicionamento dos 

debatedores, a forma como 

lidam com as regras, a 

observação da importância 

da gestão do tempo para uma 

produção textual satisfatória 

deste gênero.  

 

Conforme Forte-Ferreira 

(2014), exibir debates, ou 

trechos importantes de 

exemplos disponíveis na 

internet com a utilização de 

computador e data show. 

 

Atividade 2: 

Apresentação de um exemplo 

bem sucedido 

 

 

Demonstrar que todos devem 

dominar o maior repertório 

de gêneros discursivos. 

 

Pode ser apresentado um 

exemplo de gênero distinto 

do debate, que também 

englobe movimentações 

argumentativas. 

 Proporcionar um maior Apresentação das técnicas a 
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Atividade 3: 

O reconhecimento das 

técnicas argumentativas 

contato com cada uma destas 

movimentações 

argumentativas, viabilizando 

um meio para a assimilação 

deste conteúdo. 

partir do conteúdo disposto 

no quadro adaptado, explicar 

como cada uma opera e, após 

apresentar um debate aos 

alunos, solicitar a extração de 

excertos para a identificação 

de técnicas. 

 

 

 

Atividade 4: 

Exercitando a identificação 

das técnicas argumentativas 

Possibilitar o reconhecimento 

maior dos alunos em relação 

aos recursos argumentativos 

com os quais foi decidido 

trabalhar, bem como a 

percepção de diferentes 

maneiras em que as técnicas 

argumentativas aparecem em 

distintos exemplos do gênero 

discursivo debate. 

Sugerimos a apresentação de 

mais um debate, agora com 

atenção voltada não mais 

para as etapas próprias do 

gênero discursivo, mas 

exclusivamente para as 

técnicas argumentativas e a 

forma com são abordadas 

naquele exemplo. 

 

Atividade 5:  

Técnicas em temas 

Demonstrar que a partir de 

uma sólida base 

argumentativa e de uma 

antecipada preparação, 

haverá maior clareza em 

torno dos objetivos 

pretendidos com as questões 

proferidas no debate, 

segurança ao executá-las e, 

por via de consequência, 

maiores chances de alcançar 

adesão às teses formuladas; 

além da maior exploração do 

repertório de técnicas 

argumentavas que podem ser 

utilizadas no momento da 

produção do debate. 

Dividir a turma em grupos de 

4 alunos, subdividir os 

grupos em duplas e cada par, 

de posse de um tema para 

debate proposto ao grupo, se 

posicionará contra e a favor 

da temática, respectivamente. 

Solicitar que as duplas 

elaborem, de forma escrita, 

uma lista de perguntas para o 

debate, que precisam ser 

baseadas na maior variação 

possível das técnicas 

argumentativas estudadas. 

 

Atividade 6:  

Respostas 

 

Solidificar o exercício com 

as técnicas argumentativas e 

trabalhar a gestão do tempo 

para a execução das etapas 

do gênero. 

Solicitar que as duplas 

respondam as perguntas 

elaboradas na atividade 

anterior pelo par oponente, 

de forma oral, também com 

base nas técnicas 

argumentativas estudadas, 

obedecendo um tempo 

previamente estipulado.  

 

 

Atividade final: 

A sociedade de debates 

Desenvolver tudo que foi 

anteriormente discutido por 

ocasião das outras atividades: 

a observação e respeito às 

características do gênero 

discursivo, o cuidado em 

A produção de um debate 

entre os alunos, conforme 

modelo proposto pelo IBD 

(2017), bem como a 

implementação de sociedades 

de debates na escola, 
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realizar uma preparação 

prévia à produção textual, 

obediência ao tempo 

proposto para cada etapa, 

bem como a exploração das 

técnicas argumentativas de 

forma consciente. 

transformando-a num evento 

da comunidade escolar, o que 

pode ser efeito a partir da 

realização de torneios de 

debates, conforme já ocorre 

em outras esferas.  

Fonte: Elaboração própria. 

  

Nossos intentos podem parecer audaciosos, mas cremos ser necessário que a bandeira 

seja levantada, discutida e proposta. De outro modo, o espaço para novas práticas de ensino 

na escola será sempre escasso, menor do que se espera para a ampliação do conhecimento e 

evolução de nossos alunos, essencialmente no que diz respeito ao trato com questões que se 

mostram como marginalizadas no ensino sistemático, como temos demonstrado em relação à 

oralidade e à argumentação.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

 É chegada a hora de tecer algumas considerações acerca do trabalho que 

desenvolvemos ao longo de dois anos de pesquisa, mas que, de modo algum afirmamos ser 

um trabalho concluído.  Aqui faremos remissão aos objetivos que nos moveram com o intuito 

de demonstrar o que conseguimos alcançar. Delinearemos o que por nós foi encontrado ao 

longo das etapas de análise e reflexão, as nossas contribuições para o nosso campo de estudo, 

o ensino, bem como as dificuldades que surgiram, além de apontar lacunas que não foram 

possíveis de sanar, porém se constituem como possibilidades para novas pesquisas. 

 Pensamos em todo um estudo para que pudéssemos atender ao seguinte quesito: Como 

o ensino da oralidade mediante o uso dos gêneros orais formais e públicos, como o 

debate regrado, pode ser sistematizado, a partir de técnicas argumentativas recorrentes 

neste gênero?  Para tanto, duas outras questões secundárias nortearam nossas investigações: 

 

 Quais as técnicas argumentativas mais recorrentes em um debate regrado e de que 

maneira elas influenciam na produção deste gênero oral?  

 

 Como aplicar em sala de aula uma forma eficaz de trabalho com a oralidade em que se 

considere a argumentação? 

 

Estes questionamentos nos levaram ao nosso objetivo geral de pesquisa, como sendo: 

Analisar de que maneira o ensino da oralidade pode ser sistematizado, mediante o uso 

do gênero debate regrado a partir do trabalho com técnicas argumentativas mais 

recorrentes no gênero, para, então, propor atividades para o ensino que possibilitem ao 

aluno o uso consciente da argumentação e lhe permita maior domínio de gêneros orais, 

como o debate.  E para que fosse alcançado, este objetivo geral desdobrou-se em dois outros 

específicos: 

 

 Identificar as técnicas argumentativas mais recorrentes utilizadas por debatedores 

em um debate regrado disponível na internet e como elas implicam no resultado 

final da produção deste gênero oral argumentativo. 
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 Com base nas técnicas argumentativas, propor atividades para o ensino que 

possibilitem ao aluno o uso consciente da argumentação e lhe permita maior 

domínio de gêneros orais, como o debate, e que oportunizem ao professor um 

método de trabalho com estes conteúdos enquanto objeto de ensino. 

A fim de concretizar o que propomos no primeiro objetivo específico, definimos o 

nosso universo de pesquisa, o YouTube.com, e delimitamos o corpus a ser analisado a partir 

da escolha do vídeo de um debate regrado realizado por ocasião das últimas eleições 

presidenciais no país, o qual observamos com foco na identificação e nas recorrências das 

técnicas argumentativas de acordo com a classificação da Nova Retórica (PERELMAN; 

TYTECA, 2014). Posteriormente, efetuados os procedimentos de análise, os dados expuseram 

percalços no debate e na argumentação suportados pelos oradores, demonstrando problemas 

que enfrentaram ao longo da produção do gênero.  

Para o cumprimento do segundo objetivo específico, tendo como ponto de partida as 

dificuldades percebidas para a realização do debate enfrentadas pelos participantes, assim 

como Forte-Ferreira (2014), elencamos categorias ao fim da análise dos dados, o preparo 

prévio; a gestão do tempo; o uso de recursos argumentativos e observando-as tratamos de 

elaborar um plano de atividades como forma de delinear uma sistematização do ensino da 

modalidade oral da língua à luz da argumentação.  

Encontramos nestas atividades meios de expor sobre argumentação para os alunos em 

sala de aula, indicamos caminhos para a atenuação dos percalços que constatamos e 

encontramos neste plano para aplicação ao ensino uma forma de transposição de didática do 

conteúdo relacionado às técnicas argumentativas em gêneros orais, como o debate, por 

defender que são conteúdos que devem ser sistematizados e discutidos.  

Finalmente, propomos a criação de sociedades de debates na escola, como uma 

ferramenta metodológica propícia para um trabalho efetivo com os gêneros orais, a partir do 

debate, em específico. Isto pode ser feito com base nas recomendações formuladas pelo IBD, 

que tem se empenhado para sedimentar um bom costume em relação à cultura dos debates no 

Brasil, por acreditarem que este é um caminho ideal para a formação de cidadãos reflexivos, 

críticos e atuantes no que diz respeito aos importantes temas de interesse coletivo que 

carecem de discussão consciente e fundamentada em benefício de todos.  

Acreditamos que prezar pela metodologia da sociedade de debates como meio para 

sistematização do ensino do gênero oral debate e da argumentação, será um caminho no que 

diz respeito ao trabalho com estas áreas. Isto porque, como já temos discutido, a modalidade 
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oral da língua precisa de um espaço na escola e seu ensino sistematizado deve ocorrer em 

caráter constante, dada a sua incontestável importância, não apenas devendo ser tratada em 

uma única produção ou de forma esporádica.  

Mesmo com o cumprimento dos objetivos que traçamos, deixamos de realizar alguns 

dos que podemos chamar de “desejos de pesquisa”, que listamos aqui para servirem como 

base à continuidade deste estudo ou para impulsionarem novas pesquisas. 

Não nos foi possível executar em sala de aula o plano de atividades que propomos a 

fim de constarmos as contribuições a partir desta aplicação para o ensino, podendo ser objeto 

de outros estudos. Ademais, em relação à análise das movimentações argumentativas no 

debate escolhido, havia o desejo de observarmos de que forma os elementos que 

denominamos paraverbais, como os sorrisos, olhares e gestos dos debatedores, causam reflexo 

na argumentação aliados ao uso consciente das técnicas argumentativas.  

Outro ponto seria a adaptação do modelo de debate regrado que adotamos de acordo 

com as demandas de uma determinada turma, no caso dos debates em sala, ou conforme a 

realidade de uma dada comunidade escolar, se tratando da formação das sociedades de debate, 

estendidas a todos. É nosso desejo que essas dificuldades que não contornamos aqui sejam 

observadas e discutidas em outras pesquisas, nossas ou de outros estudiosos que também 

tenham interesse no crescimento do ensino sistematizado no que se refere à oralidade e à 

argumentação.  

Chegamos ao final desta dissertação, mas estamos convictos de que ainda há muito 

para realizar no que diz respeito à modalidade oral da língua enquanto objeto ensinável. 

Aliamos esta importante área com os estudos da Teoria da Argumentação, de igual modo 

relevante, para concretizarmos, então, as nossas pretensões de pesquisa e contribuirmos com 

este substancial campo, ainda que só um pouco, diante das muitas possibilidades existentes 

para o seu desenvolvimento mais significativo.  

Ainda que, por vezes, seja um trabalho ardiloso, continuaremos a lutar pelo espaço que 

deve ser destinado ao ensino sistematizado da oralidade em nossas escolas, como forma de 

proporcionar crescimento aos estudantes e colaborarmos com a formação de cidadãos 

reflexivos, críticos e atuantes nas mais diversas demandas sociais, seguindo numa incessante 

busca pelo bem comum.  
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ANEXO – Normas de transcrição do NURC 

 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos 

( ) Do nives de rensa ( ) nível de renda 
nominal 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador) 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de voga e 
consoante (como s, r ) 

:: podendo 
aumentar para ::::: 

ou mais 

Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três razoes ... 
que fazem com que se retenha moeda 

... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do 
trancritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da 

exposição: desvio temático 

- -   - - ... a demanda de moeda - - vamos dar 
casa essa notação - - demanda de 

moeda por motivo ... 

Superposição, simultaneidade de 
vozes 

Ligando as linhas a.   na casa de sua irmã 
b.        [sexta-feira? 

a.   fazem LÁ 

b.             [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 

início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 
durante a gravação 

“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na ocasião.. 
“ O cinema falado em língua 

estrangeira não precisa de nenhuma 

baRREIra entre nós”... 

1.   Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc) 
2.   Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?) 

3.   Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4.   Números por extenso. 

5.   Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 

6.   Não se anota o cadenciamento da frase. 

7.   Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 

8.   Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto 

final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

 

Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP no. 338 EF e 331 D
2
. 

  Fonte: Preti (2009). 


