A CARTA DO LEITOR NO ENSINO DA ESCRITA ARGUMENTATIVA
Um estudo à luz da retórica de Aristóteles, Cícero e Quintiliano

BRUNO JOSÉ ARAGÃO PEREIRA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE – UENF
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
ABRIL - 2012

A CARTA DO LEITOR NO ENSINO DA ESCRITA ARGUMENTATIVA
Um estudo à luz da retórica de Aristóteles, Cícero e Quintiliano

BRUNO JOSÉ ARAGÃO PEREIRA

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Cognição e Linguagem do
Centro de Ciências do Homem, da
Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro, como parte das exigências para
a obtenção do título de Mestre em Cognição e
Linguagem.

Orientador: Prof. Dr. Gerson Tavares do Carmo

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
ABRIL – 2012

FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pela Biblioteca do CCH/UENF
034/2012
P436

Pereira, Bruno José Aragão.

A carta do leitor no ensino da escrita argumentativa: um estudo à
luz da retórica de Aristóteles, Cícero e Quintiliano / Bruno José
Aragão Pereira. – Campos dos Goytacazes, RJ, 2012.
118 f.: il
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Dissertação (Mestrado em Cognição e Linguagem) – Universidade
Estadual do Norte Flumiense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências do Homem, 2012.
Bibliografia: f. 108 -110
1. Escrita argumentativa. 2. Retórica Clássica. I.. Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem. II.
Título.
CDD - 808

A CARTA DO LEITOR NO ENSINO DA ESCRITA ARGUMENTATIVA
Um estudo à luz da retórica de Aristóteles, Cícero e Quintiliano

BRUNO JOSÉ ARAGÃO PEREIRA

Aprovada em: ______ de ________________ de 2012.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Carlos Roberto Pires Campos (D. Sc. em Letras) – UFES

Profª. Analice de Oliveira Martins (D. Sc. em Estudos em Literatura) – IFF Campos/RJ

Prof. Carlos Henrique M. de Souza (D. Sc. em Comunicação e Cultura) - UENF

Prof. Gerson Tavares do Carmo (D. Sc. em Sociologia Política) - UENF

Orientador

À Camila...

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores, técnico-administrativos, colaboradores e alunos do
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, pela orientação, suporte e atenção, em
especial ao professor Mário Galvão, ao professor Carlos Henrique de Souza Medeiros, à
professora Analice de Oliveira Martins e ao professor Gerson Tavares do Carmo,
estimado orientador, por me acompanharem mais de perto nessa difícil travessia
chamada mestrado, e aos alunos inscritos na disciplina ―Escrita: poder e subjetividade‖,
ministrada no segundo semestre de 2011, pela dedicação e empenho.
Agradeço também a Manoel Gomes Pereira, meu pai, à Maria Aparecida Aragão
Pereira, minha mãe, e à Luciana Aragão Pereira, minha irmã, por me amarem e sempre
me encorajarem a fazer o melhor.
Agradeço à Maria Eunice Mendonça Pereira, a Arzelino de Melo Pereira e à
Milena Mendonça Pereira, que hoje são minha família, pelo apoio e aceitação.
Agradeço a Luís Renato de Souza, Luciana Garcia Félix, Rosilene Freire
Vargas, Raquel Barbosa, Eric Brasil Nepomuceno, Yaci Maria Marcondes Faria, Daniel
da Conceição Albuquerque, Marcelo Marriel, Rodrigo Sampaio Nogueira, Marcos
Freitas, Marcus Cardoso da Silva, Saulo Cristiano Barbosa, Luciano Antonacci
Condessa, Luís Felipe Umbelino, Luciana Machado Costa, Victor Barbosa Saraiva,
Anderson Alexander Gomes Cortines, Gustavo Dias da Silva, Jorge Diniz, Adriana
Peixoto, Adriana Guimarães, Iracema Macedo, Mônica Athayde, Krycia Perni e Afonso
Cruz, que são as amizades que encontrei até aqui, pelo apoio e incentivo.
E agradeço, enfim, à Camila Mendonça Pereira, minha esposa e companheira de
todas as horas, por me ensinar, pacientemente, que o que há de mais importante na vida
é o amor.

RESUMO

O presente trabalho ocupa-se da reconvocação dos elementos da retórica clássica
presentes nas obras de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, com destaque para o entimema,
bem como do uso desses elementos como conhecimento necessário para o processo de
ensino e aprimoramento da escrita argumentativa de doze estudantes de pós-graduação
na produção de um gênero específico: a carta do leitor. Nesse sentido, foram
apresentados a esses estudantes tais elementos, assim como a disposição e
funcionamento destes na produção do gênero em questão, partindo do entimema como
elemento central. Simultaneamente, foram analisados exemplares do gênero carta do
leitor enviados à Revista Carta Capital, a fim de reconhecer neles a presença desses
elementos e analisar de que maneira estes se combinam e contribuem para tornar o texto
argumentativo objetivo, claro e persuasivo. Ao final de cada encontro, a partir da leitura
de matérias da revista, os estudantes passaram a produzir cartas semelhantes às enviadas
para a seção do leitor, com o propósito de empregar os elementos reconvocados vistos
até ali. A experiência mostrou que o uso desses elementos foi capaz de contribuir para a
melhoria da prática da escrita argumentativa desses alunos.

Palavras-chave: carta do leitor; entimema; retórica; ensino da argumentação.

ABSTRACT

This paper aims at the recovering of the elements of the classic rhetoric, which are
present in the works of Aristotle, Cicero and Quintilian, specially the enthymeme, as
well as at the use of these elements as the necessary knowledge to the teaching and
improvement process of argumentative writting of 12 postgraduate students in the
production of a specific genre: the reader's letter. In this sense, during seven weeks'
meetings, each having the duration of two hours, these students were presented to these
elements, as well as to the disposition and operation of them in the production of the
given genre, starting by the enthymeme as the central element. Simultaneously, samples
of the reader's letter genre, which were sent to the CartaCapital magazine, were
analyzed, in order to be recognized in them the presence of these elements and to be
analyzed in which way they combined and contributed into turning the argumentative
text more objective, clear and persuasive. By the end of each meeting, from the reading
of some magazine's articles, the students started to produce letters similar to those sent
to the reader's section, with the objective of applying the rhetoric recovered elements
studied until that moment. The experience showed that the use of those elements was
able to contribute to the improvement of the argumentative writting practice of the
students.
Keywords: reader‘s letter; enthymeme; classic rhetoric; teaching of argumentation.
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1 INTRODUÇÃO

Como contribuir para que estudantes do ensino médio, e mesmo estudantes do
ensino superior, se tornem capazes de defender ou refutar, por escrito, argumentos, de
maneira objetiva, clara e persuasiva? É esta pergunta que norteia todo este trabalho. Não
é raro escutar esses mesmos estudantes se queixarem de dificuldades na hora de redigir,
sejam os denominados ―textos de opinião‖ (artigo de opinião, crônica esportiva, carta do
leitor, entre outros.), sejam os denominados ―textos acadêmicos‖ (fichamento, resumo,
resenha, entre outros.).
Especialistas como Pécora (1992) e Geraldi (2008) debruçaram-se sobre
questões acerca da produção de textos. O primeiro identificou que as dificuldades na
produção de textos também são frequentes entre estudantes do ensino superior, o que o
fez distanciar-se um pouco e ver, como possível causa, um ―rebaixamento da qualidade
de todos os níveis‖ (PÉCORA, 1992, p.7). Já o segundo, ao pensar soluções para essas
dificuldades, lembra que a produção de textos, ainda no ensino fundamental, ―foge
totalmente ao uso da língua‖, ou por outra, se dá em uma ―situação de emprego da
língua (...) artificial‖, uma vez que os estudantes escrevem exclusivamente para um
único leitor: o professor, que corrigirá esta produção para dar nota (GERALDI, 2008,
p.65). Tanto este aspecto artificial do uso da língua quanto o sensível rebaixamento da
qualidade de ensino contribuem para que estudantes apresentem dificuldades, mesmo os
que têm alto nível de escolaridade.
Quando ouvidos, esses estudantes apontam como problema – exceção feita às
particularidades de cada gênero – não só não saber o que dizer (ou melhor, escrever),
mas não saber por onde começar o texto, e como distribuir ao longo dele as ideias, à
medida que elas lhes surgem. Ou seja, queixam-se de, por não saber onde encontrar as
ideias necessárias e como fazer a distribuição delas no texto, não se fazerem
compreender, inclusive por eles próprios.
Conforme Bernardo (2011, p.3), ―Quem escreve despe mais do que as próprias
roupas, porque enquanto escreve ainda não sabe o que mostra para os outros‖. Para o
autor, esses ―outros‖ são a razão do porque ―todo aluno não quer que ninguém leia sua
redação enquanto a escreve ou faz questão de colocá-la debaixo da pilha de redações na
mesa do professor, não importa se suas notas são boas ou não na matéria‖ (ibid., p.2).
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Bernardo é incisivo ao explicar tais reações, simplesmente ―Porque escrever
definitivamente não é fácil, expondo-nos no momento mesmo de fazê-lo‖ (ibid., p.2).
No mesmo sentido que Bernardo (2011), Santos (2005) afirma que ―o medo
maior é de nos entregarmos e nos deixarmos sem proteção, sem máscaras, desnudos,
livres‖. Quando escrevemos deixamos a nossa marca, a nossa personalidade, uma
palavra em lugar de outra pode dizer muito sobre nós. Além disso, o que escrevemos
pode ser lido, relido, analisado, estudado, interpolado, enfim, um universo infinito de
possibilidades que nos exporá para o mundo, nos descortinará diante dos outros.
Bonh (2003, p.83) discute em sua pesquisa que o professor ―não se considera
escritor e entende que não forma alunos escritores‖. E acrescenta que não é de se
estranhar que ―alunos universitários, profissionais liberais, pós-graduandos, quando
confrontados com a produção textual entram em pânico‖ (ibid., p.81).
Kramer (2001, p.103) amplia o questionamento: ―É possível tornarmos nossos
alunos pessoas que leem e escrevem se nós mesmos, professores, não temos sido
leitores e temos medo de escrever?‖. Em sua pesquisa ―Cultura, modernidade e
linguagem‖ estudou a respeito do que leem e escrevem os professores a autora afirma
que conheceu ―histórias de desprazer, indisposição, obrigatoriedade e vontade de não
ler‖, depoimentos de professoras com ―pavor e vergonha de escrever seus relatórios
escolares‖.
―Palavras o vento leva‖, diz o ditado para apontar o caráter efêmero da
modalidade falada da língua quando, por exemplo, não era bem aquilo que alguém
pretendia dizer. Mas ao escrever, a prova está gravada, presa no papel, não tem como
renegar. A romancista Clarice Lispector ressalta que ―escrever e ler é um caminho sem
volta‖. Para a autora, apesar do medo, é neste ponto que a vida pulsa intensamente e
transforma:
[...] tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe.
Perigo de mexer no que está oculto, o mundo não está á tona, está
oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para
escrever tenho que me colocar no vazio, Nesse vazio terrivelmente
perigoso: dele arranco sangue. Sou um escritor que tenho medo da
cilada das palavras: as palavras que digo escondem outras - quais?
Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo
(LISPECTOR, 1978, p.6).

Picard (2008, p.86), no livro Todo mundo devia escrever: a escrita como
disciplina do pensamento, irá dizer que, ―a vida da maioria dos seres humanos é
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desprovida de valor, a não ser e na medida em que eles escrevem‖. O autor ainda diz
mais,
[...] todo mundo devia escrever para si mesmo, na concentração e na
solidão: um bom meio de saber aquilo que se sabe e de entrever aquilo
que se ignora sobre o mecanismo do próprio cérebro, sobre o próprio
poder de apreensão e de interpretação dos estímulos externos
(PICARD, 2008, p.86).

Garcia (1986, p. 86) reforça a posição acima, dizendo que ―aprender a escrever é
aprender a pensar‖. Pode-se completar essa afirmativa com a ideia de que para pensar,
ou melhor, refletir a respeito de algo, é preciso conhecer a temática a ser abordada e,
para se ter conhecimento, nada melhor do que ler o que outros já disseram sobre o
assunto.
Portanto, até aqui, ―escrever é difícil‖ e ―escrever é aprender a pensar‖. Mas, se
o lugar de aprender a escrever é a escola, deixar essa problematização da escrita apenas
no colo do professor e do aluno é incoerente. Aí está inserida a dimensão histórica da
crise em que se encontra a escola e, também, a dimensão política do esmorecimento do
ensino da retórica já no século XIX, não tanto pelo signo do atraso, mas pelo perigo que
representa um elemento do povo conhecer o processo de construção da argumentação
persuasiva para falar e escrever em seu cotidiano, conforme se tem registrado ao longo
da história da retórica (MARROU, 1966).
Não é o propósito desta pesquisa problematizar histórica e politicamente as
dificuldades de escrever dos alunos, no entanto, os três parágrafos seguintes devem
bastar para que tais dificuldades não passem despercebidas.
Interessa no âmbito histórico enfatizar a contradição em que se encontra a escola
e, portanto, a inadequação do modelo elitista-conservador de ensino em relação aos
processos de universalização escolar. Enfatizar o atual contexto marcado pelo
desemprego estrutural, os sistemas escolares universalizados, que não podem mais
assegurar

nem

empregos,

nem

mobilidade

social,

nem

acréscimos

ao

―desenvolvimento‖. Constituem, segundo Casassus (1995, p.36 apud BARROSO
FILHO, 2008, p.47), o núcleo central da crise de sentido que marca os sistemas públicos
de ensino desde o final do século XX, o que coloca a instituição escolar diante de
paradoxos, tal como expressa Teodoro (2005, p.11 apud BARROSO FILHO, 2008,
p.48): ―nunca tantos deixaram de acreditar na escola, nunca tantos a desejaram e a
procuraram, nunca tantos a criticaram e nunca tantos tiveram tantas dúvidas sobre o
sentido da sua mudança‖.
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O ponto de ligação entre o histórico e o político aqui se faz a partir do caráter
elitista-conservador, ao qual se poderia incluir a retórica clássica. No entanto, a retórica
clássica em si nada tem de elitista ou conservador. O elitismo e o conservadorismo é
que são em si os limites para o aprendizado da retórica.
Conforme Palhares-Burke (2001, p.58) a questão debatida na Academia de
Rouen, em 1746, era: ―é vantajoso ou maléfico para o Estado ter camponeses que sabem
ler e escrever?‖. O autor ainda informa que sobre a Premiação dada pela Academia de
Berlim aos intelectuais europeus da competição aberta em 1778, foi feito o seguinte
questionamento: ―É útil enganar o povo?‖. Dentre os trinta e três ensaios inscritos, treze
argumentam que sim. Compreende-se, dessa forma, o porquê da retórica sempre sair de
cena nos momentos de maior turbulência social.
Conforme Marrou (1966), a retórica em si tem mais a ver com a música, as artes,
a pintura do que com um perigo de insinceridade do qual há que se prevenir:
[...] para nós, modernos, retórica é sinônimo de artifício, de
insinceridade, de decadência. Talvez isto se deva apenas ao fato de
não mais a conhecermos (...) Sim, não há dúvida de que a retórica
constituía um sistema de leis convencionais; todavia, uma vez
admitidas e assimiladas tais leis, a liberdade do artista podia exercerse no interior do sistema: pleno senhor de seus procedimentos, o
retórico podia servir-se deles para exprimir seus sentimentos ou suas
ideias pessoais, sem que sua sinceridade fosse, por isso,
comprometida. Longe de constituir obstáculo à originalidade ou ao
talento, as injunções formais forneciam, ao contrário, a oportunidade
dos efeitos mais sutis e mais refinados. Que se compare a retórica a
outros sistemas convencionais que governaram outras artes, em outros
períodos clássicos: considerem-se as leis da perspectiva na pintura, as
leis da harmonia na nossa música, de Bach ou Rameau a Wagner, as
leis da versificação: até o movimento simbolista, os poetas franceses
consentiram em submeter-se a regras tão arbitrárias e tão estritas
quanto as da retórica, e não parece que se tenham, assim, prejudicado
(MARROU, 1966, p.321).

Porém, mesmo não aprofundando a dimensão histórico-política envolvida nas
dificuldades, nas reações somáticas (medo, pavor, vergonha) ou no desconhecimento
atual da retórica, é preciso dizer que a reconvocação de Aristóteles, Cícero e Quintiliano
para uma investigação desenvolvida em apenas uma sala de aula contém tais dimensões
de forma pragmática. Isso ocorre no sentido de dar caráter didático à estrutura da escrita
argumentativa com base nos ensinamentos da retórica clássica, a fim de empoderar das
subjetividades discentes pela escrita. Não pode ser esquecido que a retórica clássica só
era praticada e ensinada em Estados, de fato, enquanto neles vigoraram regimes
democráticos.
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As justificativas do presente estudo têm como base as preocupações e leituras
reflexivas do autor como professor de Língua Portuguesa do 3º ano do Ensino Médio do
Instituto Federal Fluminense, campus Cabo Frio. Surge, daí, a seguinte indagação: uma
das causas da dificuldade de ―colocar ideias no papel‖ não seria o desconhecimento
generalizado do que caracteriza um texto argumentativo, isto é, seus elementos
constitutivos?
Diante do problema da dificuldade na prática da escrita argumentativa entre
estudantes com mais de dez anos de escolaridade, a dúvida proporcionou a colocação da
seguinte hipótese: o uso consciente dos elementos reconvocados da retórica clássica
para a produção textual auxiliam na superação das dificuldades referentes à escrita.
Com o propósito de participar do debate a respeito da compreensão e
apropriação de uma abordagem voltada para o ensino da prática da escrita
argumentativa que pudesse ser útil para esses estudantes, iniciou-se a construção de uma
estrutura teórico-metodológica para tornar concreta a reconvocação.
A partir da revisão da literatura especializada em vinte e nove publicações,
intuiu-se o caminho de reconvocar os clássicos da retórica para proceder à transposição
didática, a partir de perguntas: como farei a proposição da ação? Como avaliarei as
produções textuais para mostrar em cada produção onde a reconvocação está presente
ou está comprometida?
O percurso teórico desta pesquisa seguiu do presente para o passado e, de volta
para o presente, de sorte a abarcar três tratados da retórica clássica escritos por três
ilustres pensadores da Antiguidade, a saber: ―Retórica‖ de Aristóteles (séc. IV a. C.),
―Retórica a Herênio‖ de Cícero (séc. II a. C.) e ―Instituições Oratórias‖ de Quintiliano
(séc. I d. C.), na intenção de encontrar, nessas obras, elementos empregados
supostamente para evitar ou solucionar problemas no processo de produção do texto
argumentativo, à época, e reconvocá-los com o propósito de empregá-los na solução de
problemas que enfrentamos hoje.
Ao recorrer aos trabalhos desses três pensadores, são encontrados elementos
aparentemente úteis ao debate sobre o processo de produção do texto argumentativo. O
primeiro deles é o entimema, noção que corresponde a umas das acepções correntes de
―argumento‖, e elemento primordial, segundo esses três mestres da retórica, no
desenvolvimento da argumentação. Esse elemento passa a interessar na medida em que,
ao saber identificá-lo, conhecer seu funcionamento e de que forma e onde ele se
manifesta no texto, dá-se o primeiro e grande passo para a compreensão e apropriação
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de uma técnica que pode ser capaz de auxiliar no processo de produção de textos
argumentativos. Esta é outra hipótese deste trabalho: a identificação de qual é
argumento principal de um texto e a compreensão do seu funcionamento é condição
fundamental para a produção do texto argumentativo, de modo a tornar este objetivo,
claro e persuasivo.
Tendo isso em vista, são visitadas as três primeiras operações da retórica antiga:
a Inventio, a Dispositio e a Elocutio, das quais a primeira e a segunda interessam para
este trabalho, em particular, por corresponderem à fase de elaboração do entimema
como argumento central, considerado aqui ponto de partida do processo de produção do
texto argumentativo. Essa produção se dá, nesta fase, em etapas operacionais definidas,
com o propósito de incrementar o texto e aumentar-lhe o poder de persuasão.
De volta ao presente, foi proposta a análise e a produção de um único tipo de
texto, um gênero discursivo da atualidade, marcadamente argumentativo. Assim, são
aplicados esses elementos reconvocados ao gênero, ou subgênero (COSTA, 2008,
pp.54-55), carta do leitor. A escolha foi feita não apenas por se tratar de uma prática
social do nosso momento histórico – que parece ter se tornado mais acessível
recentemente com o advento e popularização da Internet, dos periódicos on-line e do email –, mas também por se derivar de uma prática social possivelmente quase tão antiga
quanto a escrita e o papel, que acompanha a humanidade em sua evolução. Trata-se
também de um gênero apontado como adequado para o trabalho da linguagem escrita de
estudantes tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, conforme reiteradas
recomendações presentes nos PCNs, da perspectiva do gênero (BRASIL, 1997, p.22-49;
2000, p.87) e da prática argumentativa (BRASIL, 1997, p.26-81; 2000, p.74). Além
disso, a carta do leitor parece permitir a seu autor ver-se diante de um auditório real,
para o qual deve dirigir-se por meio dela, na tentativa de persuadi-lo acerca de
determinada ―causa‖, resultante da leitura crítica de determinada matéria do periódico.
De acordo com Bengston (2005), juntamente com as demais cartas dos demais leitores,
pode ser encarada como uma réplica proferida em um fórum de discussão.
Quanto à escolha do periódico, optou-se pela Revista Carta Capital, porque,
além de publicar na íntegra as cartas selecionadas para a seção do leitor, intitulada
―cartas capitais‖, ela premia mensalmente a melhor carta enviada, considerando a
―argumentação inteligente e concisa‖ (CARTA CAPITAL, 2011). Trata-se de uma
garantia de que tais cartas podem ser aproveitadas como corpus privilegiado para a
análise com os estudantes.
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Ao longo do processo em que se desenvolveu a maturação do interesse por essa
temática, dezoito meses, entre as vinte e nove publicações específicas sobre o tema,
foram encontrados apenas três trabalhos voltados para a prática da escrita
argumentativa, no ensino médio e/ou superior, a partir da reconvocação de elementos da
retórica clássica, e aqui específico o objeto da busca: a abordagem que trata o
argumento enquanto elemento identificável e gerador do texto argumentativo.
Embora a busca dessa temática pontual na literatura especializada não tenha sido
exaustiva, a maioria dos trabalhos encontrados sobre a prática argumentativa
caracterizaram-se pela ausência da menção do termo argumento enquanto elemento
identificável e gerador do texto argumentativo, fato que permitiu inferir que a produção
acadêmica sobre tal temática não é abundante. Tal constatação levou o autor a um
experimento em sala de aula, no sentido de verificar a contribuição desses elementos
aplicados ao processo de produção da carta do leitor.
A experiência, realizada durante um ano letivo com uma turma de 26 (vinte e
seis) alunos do 3º ano do Ensino Médio, IFF-Cabo Frio, permitiu ampliar leituras, em
função das perguntas e reações dos alunos, e acumular registros a respeito do problema
em questão. Tal prática levou à consolidação de um instrumento de planejamento de
ensino para o aperfeiçoamento da escrita argumentativa de doze estudantes de pósgraduação na produção da carta do leitor. Ao longo de sete encontros semanais – de
duas horas de duração cada –, foram apresentados os elementos, a disposição e o
funcionamento da retórica clássica na produção do gênero em questão, partindo do
entimema como elemento central.
Segundo Marcuschi (2009, p.72), ―o texto pode ser lido como um tecido
estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e um artefato
sócio-histórico‖. Descobrir por onde começar essa urdidura, como entrelaçar os fios
desse ―tecido estruturado‖ de modo a produzir tal entidade capaz de comunicar aos
nossos semelhantes aqui e agora aquilo que pretendemos é o que nos interessa neste
trabalho, lembrando que, para Fiorin e Savioli (2001), comunicar é o mesmo que
persuadir. Assim, esta pesquisa se justifica por pôr em debate a reconvocação dos
elementos da retórica clássica, e sua possível contribuição para a prática da escrita.
Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral realizar uma intervenção
pedagógica de ensino da escrita argumentativa a partir do gênero carta do leitor por
meio da reconvocação dos elementos da retórica clássica, em especial o entimema.
Como objetivos específicos, pretende-se demonstrar teoricamente a centralidade do
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entimema na produção do texto argumentativo, no gênero carta, bem como avaliar a
evolução das produções textuais de modo a verificar se a abordagem empregada
contribuiu para o aprimoramento da escrita argumentativo-persuasiva.
Na intervenção inicial, no IFF Cabo Frio, 19 (dezenove) estudantes produziram
51 (cinquenta e uma) cartas. Apesar disso, ao longo de seis encontros foi sugerido que
as análises se debruçassem apenas sobre a produção dos 12 (doze) estudantes do
programa de pós-graduação de uma universidade pública, que produziram 29 (vinte e
nove) cartas, ao longo de oito encontros. Isso ocorreu tendo em vista a maior
organização sistemática dada ao experimento no segundo grupo de estudantes.
Inicialmente, foi apresentado o entimema como argumento central e ponto de
partida do processo de produção do texto argumentativo. Em seguida, a cada encontro,
foram apresentadas as operações e etapas de produção do texto, bem como suas
características. Uma vez apresentados esses elementos, seguiu-se a identificação deles
em cartas do leitor enviadas para a Revista Carta Capital. A cada encontro, após avançar
no tratamento desses elementos, bem como ressaltar as particularidades do gênero
(quem o produz, com que finalidade é produzido, para quem é produzido, onde circula,
entre outros.), os estudantes eram orientados a produzir suas próprias cartas, com base
em matérias da revista, a fim de tentarem utilizar os elementos apresentados até ali.
Assim, o estabelecimento da situação retórica das cartas a serem analisadas; a
identificação dos tipos de discurso persuasivo conforme empregados pela retórica
clássica; a aplicação das três primeiras das cinco operações da retórica, com ênfase no
argumento enquanto elemento central e gerador do discurso argumentativo; e a revisão e
o aprimoramento da análise empregando as orientações reflexivas foram momentos de
produção das cartas do leitor, corpus constituído para análise.
Considerando o uso da metodologia qualitativa, com o propósito de construir um
instrumento para análise das cartas dos estudantes, que constituem o corpus deste
trabalho, foi utilizada a pesquisa de Leach (2002) sobre análise retórica. Tal referência
metodológica exclusivamente focada na produção de textos argumentativos foi
necessária para o aprofundamento desejado no processo de construção do objeto de
pesquisa.
O desenvolvimento da pesquisa está organizado de modo que os dois primeiros
capítulos dedicam-se à associação teórica entre a retórica, em especial o entimema, e a
questão dos gêneros, em especial o gênero carta. Nos capítulos 3 e 4 é feito um diálogo
entre os clássicos Aristóteles, Cícero e Quintiliano com os autores contemporâneos que
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tratam do argumento, tendo o gênero carta, exemplificados com as cartas do leitor da
Revista Carta Capital, como fio condutor de apresentação da Inventio, da Dispositio e
da Elocutio. Os capítulos 5 e 6 tratam do instrumento metodológico construído a partir
das orientações de Leach (2002) e da análise em si das cartas selecionadas para
observar-lhes a evolução e, portanto, identificar os resultados da intervenção pedagógica
realizada. Estes são sintetizados no último capítulo, que integra as conclusões da
pesquisa.
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2 O ENTIMEMA E A CARTA DO LEITOR

Há vinte e cinco séculos, logo na abertura da sua Retórica – ―poderosa síntese,
apoiada numa investigação sistemática, que abrangia todos os tratados anteriormente
publicados‖ (MARROU, 1969, p.310) – Aristóteles (séc. IV a.C.) hasteou o entimema
como elemento central do discurso argumentativo. Antes mesmo de apresentar uma
definição para ―retórica‖ como ―faculdade de observar, em cada caso, o que este encerra
de próprio para criar a persuasão‖ (ARISTÓTELES, 2011, p.44) –, coisa que só faz no
início do segundo capítulo desta obra. O filósofo estagirita sentencia:
Ora, os autores dos atuais tratados de retórica elaboraram apenas uma
pequena porção dessa arte. Os meios de persuasão são os únicos
autênticos elementos constituintes da arte, tudo o mais não passando
de acessório. Esses autores, contudo, nada dizem sobre entimemas, os
quais constituem a substância da persuasão retórica, ocupando-se
sobretudo com elementos não essenciais (ARISTÓTELES, 2011,
pp.39-40).

O entimema, do grego antigo ―ideia, pensamento‖ (PLATIN, 2008, p.51), é,
pois, considerado por Aristóteles ―a substância da persuasão‖, ou por outra, é a
corporificação do que é possível compreender atualmente por ―argumento‖ (COSTA,
2008, p.34). Em ―Retórica‖, o filósofo define esse tipo de argumento a partir de um
outro, abordado em duas outras obras atribuídas a ele, ―Analíticos Anteriores e
Analíticos Posteriores‖, em que trata do silogismo analítico (ou lógico). Ambos
guardam entre si estreitas semelhanças, a ponto de o filósofo assegurar que ―o entimema
é um tipo de silogismo‖, e que, por consequência,
aquele que está melhor capacitado a perceber como e a partir de que
elementos um silogismo é produzido disporá igualmente da melhor
habilidade para o manejo do entimema quando conhecer
adicionalmente os objetos de que tratam os entimemas e as diferenças
que o distinguem dos silogismos lógicos (ARISTÓTELES, 2011,
p.42).

Para o fundador do Liceu, diferentemente do silogismo analítico, ―locução em
que, uma vez certas suposições sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue
necessariamente devido à mera presença das suposições como tais‖ (ARISTÓTELES,
2010, p.113), o entimema (ou ―silogismo retórico‖) pode assentar-se sobre premissas
necessárias, ―ao passo que a maior parte delas terá apenas um caráter contingente‖
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(idem., 2011, p.49). Em outros termos, para ele, o silogismo analítico caracteriza-se por
fundamentar-se sobre evidências, enquanto o entimema, não apenas sobre evidências,
mas principalmente sobre a opinião geral.
No que diz respeito ao emprego do entimema e do silogismo lógico, Aristóteles
(2010) declara que
diante de certos auditórios nem mesmo a posse da ciência mais
precisa facilitará tornar convincente o que dizemos, pois a
argumentação baseada no conhecimento implica em [sic] instrução, e
há pessoas que não se pode instruir. Neste caso, é necessário que
utilizemos, a título de nossos modos de persuasão e argumentos,
noções que todos possuem, (...). Além disso, é necessário estar
capacitado a empregar a persuasão, tal como os silogismos podem ser
empregados, nos lados opostos de uma questão, não para nos
dedicarmos indiscriminadamente a ambas as operações (uma vez que
não devemos levar as pessoas a crer no que é incorreto), mas para que
possamos ver com clareza o que são os fatos e, no caso de outrem
argumentar sem justeza, sermos capazes de destruir tal argumentação
(ARISTÓTELES, 2010, p.43).

Trata-se, portanto, de empregar o meio apropriado aos fins do discurso
argumentativo, ou seja, à persuasão. Nesse caso, o entimema figura como ―o mais eficaz
dos meios de persuasão‖ (ARISTÓTELES, 2011, p.42).
Ainda segundo o estagirita, o entimema enquanto ―silogismo retórico‖ ―é a
demonstração do orador‖ (ibid., p.42), pois ―baseia-se nos assuntos que já são assuntos
regulares de debate‖ e dispõe ―de poucas proposições, em menor quantidade
frequentemente que o silogismo completo‖ (ibid., pp.48-49).
O gênero sobre o qual este trabalho se detém é a ―Carta do leitor‖. Definido
como ―geralmente de opinião (argumentativo)‖ (COSTA, 2008, p.54), ele se caracteriza
por ser
um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre
remetente e destinatário, que não se conhecem (o leitor e a equipe da
revista/jornal, respectivamente), atendendo a diversos propósitos
comunicativos: opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar,
entre outros. É um gênero de domínio público, de caráter aberto, com
o objetivo de divulgar seu conteúdo, possibilitando, assim, ao público
em geral sua leitura (BEZERRA, 2002, p.210).

Acerca dos ―diversos propósitos comunicativos‖ arrolados acima na definição de
Bezerra (2002), é possível acolhê-los como hipônimos de ―opinativo‖, e, portanto, de
―argumentativo‖ (PLATÃO; FIORIN, 2001).
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Para Aristóteles (2011, p.212), ―o assunto global da retórica tange unicamente ao
que se relaciona com a opinião‖. Por esse motivo, defende-se aqui a reconvocação dos
elementos da retórica clássica, como o entimema, para a produção da ―Carta do leitor‖,
visto que tanto esta quanto aquele se dedicam à mesma matéria.
Os temas abordados nas cartas, decorrentes das matérias do periódico, são
passíveis de admitir opiniões diferentes. A respeito do tratamento de questões que
admitem opiniões divergentes, Aristóteles assevera que elas são próprias da retórica:
Ora, nós deliberamos acerca de questões que parecem nos oferecer a
possibilidade alternativa de duas soluções; pelo contrário, no que diz
respeito a coisas que não podem nem ter sido, nem tornar-se, nem ser
diferentemente, ninguém que percebe sua natureza perde seu tempo a
deliberar; sem mais, admite-se o fato (ARISTÓTELES, 2011, p.48).

Garcia (1986) está entre os autores brasileiros de manuais de produção de textos
de maior influência no século XX. Em sua obra de referência, o autor defende que ―a
argumentação deve basear-se nos sãos princípios da lógica‖ (o que erige o ―silogismo
lógico‖ como elemento central) e acusa o entimema de ―silogismo truncado e
incompleto‖, sinônimo de argumento falacioso (GARCIA, 1986, pp.304-306). Apesar
disso, ele mesmo se vê forçado a admitir que
Se argumentar é convencer pela evidência, pela apresentação de
razões, seria inútil tentar convencer-nos daquilo que já estamos...
convencidos. Argumentar implica, assim, antes de mais nada,
divergência de opinião. Isto leva a crer que as questões técnicas fogem
à argumentação, desde que os fatos (experiências, pesquisas) já
tenham provado a verdade da tese, doutrina ou princípio. Fatos não se
discutem (GARCIA, 1986, pp.378-379).

Ou seja, a ―evidência‖ a que Garcia se refere em sua obra – evocando Descartes,
que as institui como ―critério da verdade‖ (GARCIA, 1986, p.371) –, parece ceder
espaço à ―opinião‖ de que trata a retórica, e constitui a matéria-prima do entimema.
Nem mesmo a máxima ―fatos não se discutem‖, de que lança mão, resiste frente à
―possibilidade alternativa de duas soluções‖, quando apresentada a ressalva:
nem todos os fatos são irrefutáveis; seu valor de prova é relativo,
sujeitos como estão à evolução da ciência, da técnica e dos próprios
conceitos e preconceitos de vida: o que era verdade ontem pode não
ser hoje. De forma que é indispensável levar em conta essa
relatividade para que eles sejam convincentes, funcionem realmente
como prova (GARCIA, 1986, p.372).

É possível, pois, considerar a argumentação do território propício ao entimema,
conforme observava Aristóteles. Antes de avançar no que se refere ao funcionamento do
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entimema e sua manifestação na carta do leitor, é necessário destacar qual concepção de
argumentação norteia este trabalho, uma vez que esta é fundamental na compreensão da
importância do entimema para a prática da escrita argumentativa e do discurso em geral.
Primeiramente, faz-se necessário convocar dois importantes autores que tratam
da argumentação: Perelman e Olbretchs-Tyteca (1999), considerados responsáveis pelo
processo de reabilitação das questões próprias da retórica, no século XX. Para os
autores,
O objetivo de toda argumentação (...) é provocar ou aumentar a adesão
dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma
argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de
adesão, de forma que desencadeie nos ouvintes a ação pretendida
(ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma
disposição para a ação, que se manifestará no momento oportuno
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1999, p.50).

Nesse sentido, pode-se considerar possível que, assim como foi o objetivo da
retórica, segundo Aristóteles, o objetivo da argumentação, segundo Perelman e
Olbrechts-Tyteca (1999), concentra-se na persuasão e não no estabelecimento da
verdade (o que não significa o mesmo que fazer crer no que é falso).
Outros dois importantes autores brasileiros de manuais de produção de textos
declaram que
a argumentação está sempre presente em qualquer texto. Por
argumentação deve-se entender qualquer tipo de procedimento usado
pelo produtor do texto com vistas a levar o leitor a dar sua adesão às
teses defendidas pelo texto (PLATÃO; FIORIN, 1991, p.175).

Em outro trabalho, os mesmos autores parecem aprimorar a sua concepção do
termo, ao defenderem que
A argumentação engloba a demonstração, mas não se restringe a ela,
pois trabalha não só com o que é necessariamente verdadeiro, o que é
logicamente demonstrável, mas também com aquilo que é plausível,
possível, provável. Argumentar, em sentido lato, é fornecer razões em
favor de determinada tese (PLATÃO; FIORIN, 2001, p.191).

Diante das dois conceitos apresentadas por Savioli e Fiorin (2001), em dois
momentos distintos, é possível arriscar que, enquanto a primeira parece aproximar-se da
definição de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1999), ao enfatizar objetivos do processo
argumentativo; a segunda parece aproximar-se da definição de Aristóteles (2011), ao
concentrar-se na matéria sobre a qual a argumentação se ocupa, a saber, o verdadeiro e
o provável. Assim, mesmo sem o nomear como tal, é possível perceber no trabalho

23
destes autores um movimento de reconvocação do entimema e, por consequência, dos
elementos da retórica clássica no campo dos estudos da linguagem voltados para a
produção de textos.
Sobre a importância do entimema na produção da carta do leitor, uma vez que
aquele se constitui elemento central do processo argumentativo, e esta se manifesta
marcadamente argumentativa, torna-se importante compreender como se dá tal processo
na produção do gênero em destaque. De acordo com Aristóteles (2011),
O discurso comporta duas partes, já que é necessário indicar o
assunto tratado e, em seguida, proceder à demonstração. Aliás, é
impossível, uma vez que esteja indicado o assunto, omitir-se à
demonstração, tanto quanto proceder a essa demonstração sem ter
previamente anunciado o assunto. Com efeito, ao demonstrar,
demonstra-se alguma coisa somente se a anuncia visando demonstrála. A primeira dessas é a exposição, ao passo que a segunda é a
argumentação, é a nossa distinção entre questão e demonstração
(ARISTÓTELES, 2011, p.250).

Mais à frente neste trabalho, quando tratar da primeira das cinco operações da
retórica clássica, a inventio (traduzida aqui como ―inventariação‖), será possível notar
que um dos primeiros procedimentos sugeridos nela é a delimitação da ―causa‖, de onde
resultará o entimema, e, a partir dele, todo o discurso argumentativo, que, na presente
pesquisa, se materializará sob o gênero ―Carta do leitor‖. Por enquanto, basta
compreender o entimema como a parte central do discurso e composto de duas partes
necessárias: a proposição e a demonstração.
Em obra atribuída a Cícero (séc. I a. C), denominada ―Retórica a Herênio‖, o
autor aborda a questão do entimema sob a designação de ―argumentação‖ (no original,
argumentatio), tratando ―a substância da persuasão‖ como o próprio procedimento
persuasivo, ao assegurar que
a argumentação mais completa e perfeita é aquela que se divide em
cinco partes: proposição, razão, confirmação da razão, ornamentação e
complexão. A proposição mostra resumidamente o que desejamos
provar. A razão é o motivo que, com breve explicação, demonstra ser
verdadeiro o que afirmamos. A confirmação corrobora com mais
argumentos a razão brevemente apresentada. Uma vez confirmada a
argumentação, empregamos a ornamentação para honestar e
enriquecer o exposto. A complexão finaliza com brevidade, reunindo
as partes da argumentação (CÍCERO, 2005, p.119).

Quintiliano (séc. II d. C.), no primeiro tomo da obra intitulada ―Instituições
Oratórias‖, apresenta também o entimema segundo formato semelhante, porém
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laconicamente: ―chamão o Entymema assim o mesmo argumento, isto he, a razão que
trazemos para provar, com a sua enunciação‖ (QUINTILIANO, 1836, p.275).
Aristóteles (2011), acerca da questão, conclui acrescentando:
Assim, portanto, tudo que é necessário são a proposição e a
demonstração. Eis aí o que pertence efetivamente ao discurso,
podendo-nos no máximo reconhecer o seguinte: o prólogo, a
exposição, a demonstração e o epílogo. Quanto à refutação, diz
respeito às demonstrações e controvérsia não passa de uma
amplificação das demonstrações do orador, o que faz dela apenas uma
parte das demonstrações (...) (ARISTÓTELES, 2011, p.251).

Cícero (2005) procura dar um fecho ao assunto. No entanto, em vez de arrematar
defendendo a manutenção das cinco partes que ele mesmo propõe, sugere a supressão
de algumas delas de acordo com as circunstâncias, exceto das que denomina
―proposição, razão e a confirmação da razão‖:
A argumentação mais completa é, portanto, a que consta de cinco
partes, mas nem sempre é necessário utilizá-las todas. Às vezes, a
complexão pode ser dispensada, se a matéria for sucinta a ponto de
guardar-se facilmente na memória; outras vezes a ornamentação pode
ser omitida, se a matéria parecer pouco rica para ser amplificada e
ornada. Se, ao mesmo tempo, o argumento for breve e a matéria tênue
e humilde, tanto a ornamentação quanto a complexão devem ser
abandonadas. Essa regra que acabo de expor será respeitada nas duas
últimas partes de toda argumentação. A argumentação mais
desenvolvida terá, então, cinco partes, a mais sucinta, três e a
intermediária – em que falta a ornamentação ou a complexão – quatro
(CÍCERO, 2005, p.121).

Enfim, apesar de Aristóteles, Cícero e Quintiliano enumerarem, às vezes, partes
diferentes do discurso argumentativo, os três filósofos parecem julgar indispensáveis a
este apenas aquelas que constituem o entimema (ou argumentação, como quer Cícero):
a proposição e as provas.
Com o intuito de perceber como se dá o entimema e suas partes na carta do
leitor, Fisher (2008), professor de lógica da Universidade de East Anglia, Inglaterra, o
chama de ―método geral para análise de argumentos‖, no livro ―A lógica dos
Verdadeiros Argumentos‖. Na obra, o autor trata do método desenvolvido para ajudar
seus alunos a ―isolar e avaliar argumentos de textos escritos e (...) ajudá-los a elaborar,
eles próprios, bons argumentos‖ (ibid., p.7). O método consiste na identificação da
conclusão principal (porquanto, trata também da ocorrência de ―conclusões
intermediárias‖) de um argumento e, em seguida, das razões que a fundamentam, por
meio da ―Pergunta de Asseribilidade‖: ―Que argumento ou indício me daria justificação
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para asserir a conclusão C? (O que teria eu de saber ou acreditar para ter justificação
para aceitar C?)‖ (ibid., p.33).
Antes de empregar o método elaborado por Fisher, é importante ver o que ele
compreende por argumento. Para o autor, argumento é o mesmo que ―cadeia de
raciocínio‖ (ibid., p.1), e ―raciocinar ou argumentar a favor de algo consiste em oferecer
fundamentos ou razões a favor de conclusões, e as razões são apresentadas a fim de
sustentar, justificar, estabelecer, provar ou demonstrar a conclusão‖ (ibid., p.24, grifos
do autor). Em seguida, o autor retoma as mesmas concepções acima, ao declarar que
―todos os argumentos também incluem a apresentação de fundamentos ou razões a
favor da sua conclusão. Uma razão é geralmente apresentada como verdadeira e como
uma razão a favor de uma conclusão‖ (ibid., p.25, grifos do autor).
Se por um lado o autor, que é um professor de lógica, fia-se nas noções de
verdadeiro e falso no tratamento do argumento, nada mencionando a respeito do
provável, por outro, parece aproximar-se do que é denominado aqui entimema, e,
portanto, da própria retórica. O autor admite que ―a conclusão, algumas vezes, não
consta do argumento‖, e também que ―as razões acabam por vezes não aparecendo em
um argumento apesar de se pressupor que essas razões fazem parte do argumento‖
(ibid., p.28). Essas características fazem a concepção de argumento afastar-se do que se
compreende por silogismo lógico e o aproxima do entimema, conforme apresentado
neste trabalho (ARISTÓTELES, 2011, pp.48-49).
Não obstante, podemos alegar que o mérito de Fisher reside em empregar o
―mecanismo‖ do silogismo lógico na tentativa de compreender argumentos verdadeiros,
isto é, entimemas, conforme ele mesmo declara:
Quase todos os argumentos estudados neste livro foram realmente
usados por alguém que pretendia convencer outrem a respeito de um
determinado assunto. São todos argumentos verdadeiros – não se trata
dos argumentos ―inventados‖ com os quais operam geralmente os
pesquisadores da lógica (FISHER, 2008, p.23).

Assim, parece útil tal método, pois o que Fisher propõe fazer no sentido da
identificação do argumento, a partir das suas etapas, ou seja, da conclusão e suas razões,
não se diferencia tanto do que Aristóteles, Cícero e Quintiliano propunham fazer, há
mais de vinte séculos, no que diz respeito à produção do discurso argumentativo.
Para Fisher (2008, p.29), ―na vida real, com frequência, pode ser
surpreendentemente difícil dizer com precisão qual o argumento almejado‖, e ―para
decidir se uma dada asserção é uma conclusão ou uma razão, será preciso recorrer
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exclusivamente às intenções aparentes do autor – a forma como esse autor se
expressou‖ (ibid., p.26). A fim de identificarmos e extrairmos o argumento principal de
um texto, Fisher (2008) recomenda seguirmos o que ele denomina de ―pistas
linguísticas‖. No caso da carta do leitor, essas pistas devem estar presentes na própria
carta, porém a leitura da matéria a que a carta procura responder pode ajudar a encontrálas. A respeito da carta abaixo, acreditamos que o título do artigo de opinião com o qual
a carta procura dialogar, ―Obsessão e complexo de vira-lata‖, funciona como uma
dessas pistas para o argumento principal da carta.
Dito isso, é feita a análise da carta do leitor extraída da Revista ―CartaCapital‖,
servindo-me do método proposto por Fisher. Abaixo, segue a carta na íntegra:
A OBSESSÃO E O COMPLEXO DE VIRA-LATA
O extraordinário artigo de Celso Amorim, que nos fala sobre a criação
de uma força-tarefa pelo Conselho de Relações Exteriores, ligado ao
establishment político dos EUA, cuja tarefa foi a preparação de um
relatório composto por cerca de 800 páginas e dedicado
exclusivamente ao Brasil. O documento reconheceu o Brasil como um
ator global num mundo que se configura cada vez mais estruturado
por meio da multipolarização de forças. Soa como um grito de
soberania, liberdade e orgulho na cara da nossa ―elite‖ apequenada e
sabotadora, que sempre tentou diminuir a importância do Brasil. Isso
significa que num documento oficial de um respeitável instituto, a
elite política estadunidense reconhece o Brasil como uma potência.
Como ficarão então os colonizados de plantão? Aqueles que acusavam
o Lula e Celso Amorim de megalomania e bradavam que nosso
destino inexorável era o de sermos pequenos, sem termos o direito de
meter o bedelho nas questões mundiais. Ficarão órfãos? Uma vez que
veem seu ídolo máximo, os EUA, reconhecendo aquilo que a política
externa do governo petista sempre afirmou e que nossa ―elite‖
ridicularizava sem piedade. Ou entrarão naquilo que os psicólogos
chamam de negação? Atitude pela qual tentamos fugir da realidade,
quando os fatos contrariam nossos desejos e expectativas de modo
radical. O que importa de tudo isso é que até mesmo os EUA, nação a
quem menos interessava a ascensão do Brasil (teria na América Latina
um líder forte a contrabalancear sua influência na região),
reconheceram o papel relevante assumido por nosso país na
geopolítica mundial. Quanto aos delírios da nossa ―elite‖
inferiorizada, só um psiquiatra pode resolver.
CARLOS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA (Recife, PE)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.6).

Após a leitura, é possível acreditar que o autor da carta quer defender a seguinte
proposição (mesmo que ―asserção‖, para Fisher) como conclusão principal: ―nossa
‗elite‘ apequenada e sabotadora vê-se obrigada a reconhecer o Brasil como uma
potência, coisa que a política externa petista sempre afirmou‖. Embora tal proposição
não se encontre exposta na carta, outras proposições permitem chegar a ela, a saber:
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―nossa ‗elite‘ apequenada e sabotadora (...) sempre tentou diminuir a importância do
Brasil‖; ―a elite política, econômica e intelectual estadunidense reconhece o Brasil como
uma potência‖; ―[os membros da nossa ‗elite‘ apequenada e sabotadora] veem seu ídolo
máximo, os EUA, reconhecendo aquilo que a política externa do governo petista sempre
afirmou e que nossa ‗elite‘ ridicularizava sem piedade‖.
Abaixo, a análise de outra carta:
E DILMA TOMA POSSE
A ―crise‖ vivida pelo governo com o caso Palocci serviu para dar três
semanas de alegria à oposição, em outras palavras, ao partido da
imprensa. Obrigada à época pré-crise a dar algum crédito à presidenta
Dilma Roussef, a mídia nativa deita e rola em críticas maldosas e
infundadas, como se estivesse em discussão não o deslize de um
colaborador, mas a própria biografia e honradez da presidenta. Porque,
no fundo, o desejo inconfessado da imprensa (com honrosa exceção
de Carta Capital) é derrubar a presidenta Dilma Roussef, como tentou
apear do poder Lula. É até comovente ler as profecias que a mídia e
seus jornalistas amestrados fazem. Para eles interessa apenas registrar
suas profecias carregadas dos piores vaticínios para criar a
instabilidade e a insegurança. Agora estão pregando a fase de
―retaliação do governo‖, esquecendo-se de que a população continua a
prestigiar e a apostar no acerto e sucesso de Dilma. E há outro aspecto
bem evidente, que o cientista Marcos Coimbra lembra oportunamente
no artigo da edição 650 de Carta Capital: na época da suposta lua de
mel da mídia com a presidenta escondia-se o propósito de deslustrar o
ex-presidente Lula, tirar-lhe o mérito, tisnar-lhe o prestígio, a
admiração, o respeito e a gratidão que lhe devota o povo brasileiro.
ELISABETO RIBEIRO GONÇALVES (Belo Horizonte, MG)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.6).

Nessa carta, é possível afirmar que a identificação da conclusão principal ocorre
mais facilmente que a da carta anterior, uma vez que parece se encontrar logo na
superfície do texto: ―o desejo inconfessado da imprensa (com honrosa exceção de Carta
Capital) é derrubar a presidenta Dilma Roussef‖. Como fundamentação da conclusão
principal, é possível apontar a atitude difamatória da mídia alegada na seguinte
proposição: ―a mídia nativa deita e rola em críticas maldosas e infundadas, como o que
estivesse em discussão (...) a própria biografia da e honradez da presidenta‖. Outra
fundamentação possível tem relação com os prognósticos sombrios feitos pela mídia
segundo o autor da carta: ―Para eles interessa apenas registrar suas profecias carregadas
nos piores vaticínios para criar a instabilidades e a insegurança [na população]‖. Além
dessas, como fundamentação para a conclusão acima, é possível destacar a atitude
inicial da mídia que, segundo o autor da carta, aproximou-se da presidente ―com o
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propósito de deslustrar o ex-presidente‖, principal apoiador de Dilma Roussef, a fim de
enfraquecê-la e, consequentemente, a destituir do cargo.
Assim, considera-se possível empregar o método de Fisher na identificação e
análise das etapas do argumento no gênero discursivo carta do leitor. Isso possibilita
notar neste gênero a presença física do argumento, o que destaca seu caráter
argumentativo. Nesse sentido, tal método é tributário das operações retóricas
empregadas na produção do discurso argumentativo, que parece iniciar-se com o
delineamento do argumento a partir da causa, o que se pode sentir nos tratados dos três
pensadores da Antiguidade mencionados, conforme será demonstrado no próximo
capítulo.
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3 OS GÊNEROS DA RETÓRICA CLÁSSICA

Para Aristóteles (2011, p.53), ―os gêneros da retórica são três, bem como são três
as classes de ouvintes de discursos que os determinam‖, a saber: o deliberativo, o
forense (ou judiciário) e o demonstrativo (ou epidítico).
Segundo o filósofo, o gênero deliberativo volta-se a um auditório formado por
membros de uma assembleia com a finalidade de levá-los a deliberar acerca do útil e do
nocivo de acontecimentos futuros. O gênero forense dirige-se a um tribunal (júri, juiz,
defensores, acusadores, réu, entre outros) com o propósito de fazer com que este decida
o justo e o injusto sobre fatos passados e futuros. E o gênero demonstrativo dá-se diante
de espectadores e tem a finalidade de fazê-los apreciar feitos louváveis ou censuráveis,
considerando o estado de coisas presentes, mas evocando o passado e conjecturando a
respeito do futuro (ibid., pp.53-54).
Conforme Reboul (2004), ―a teoria dos três gêneros hoje é bem mais restritiva‖ e
―há tantos outros tipos de discurso persuasivos além desses três! Mas o mérito de
Aristóteles foi mostrar que os discursos podem ser classificados segundo o auditório e
segundo a finalidade‖ (ibid., p.47). Com ela, o filósofo grego nos deixa a lição de que
―antes de empreender um discurso é preciso perguntar-se sobre o que ele deve versar,
portanto sobre que tipo de discurso, o gênero que convém ao discurso‖ (ibid., p.44).
Uma vez que o presente trabalho é dedicado à análise das cartas do leitor
enviadas à Revista Carta Capital, a reflexão acerca dos três gêneros da retórica pode
ajudar o leitor na produção da carta, ao fazê-lo dar-se conta de que tem diante de si um
auditório específico, para o qual deve atentar, a fim de atingir seu propósito ao produzila. Essa reflexão pode ajudar a levar este autor a considerar o auditório em questão
(formado pelo redator da seção de cartas, pelo autor da matéria que suscitou a carta, e
pelos leitores da revista) mais ou menos próximo daquilo que Aristóteles considera ser
uma assembleia, um tribunal, ou uma plateia de espectadores, na medida em que sua
carta se aproxima de um arrazoado, uma deliberação, ou uma conferência. Assim,
apesar da teoria dos três gêneros não abranger ―a riqueza e diversidade dos gêneros do
discurso‖ que ―são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da
multiformidade humana‖, conforme sustenta Bakhtin (2003, p.262), ao retomar essa
teoria, é possível trazer com ela questões importantes acerca da prática da escrita

30
argumentativa. Uma destas questões é abordada por Perelman e Olbrechs-Tyteca (1999)
no fragmento abaixo:
Todo discurso se dirige a um auditório, sendo muito frequente
esquecer que se dá o mesmo com todo escrito. Enquanto o discurso é
concebido em função direta do auditório, a ausência material de
leitores pode levar o escritor a crer que está sozinho no mundo,
conquanto, na verdade, seu texto seja sempre condicionado,
consciente ou inconscientemente, por aqueles a quem pretenda dirigirse (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 1999, p.7).

É sabido que, à época em que Aristóteles concebeu sua ―Retórica‖, tais gêneros
se davam predominantemente na modalidade oral da língua, embora o filósofo admita,
na mesma obra, poderem eles se manifestar na modalidade escrita (não é à toa ser a
retórica frequentemente chamada de ―oratória‖, e não ―escritória‖) (ARISTÓTELES,
2011, p.213).
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4 AS OPERAÇÕES DA RETÓRICA CLÁSSICA E A CARTA

Na apostila intitulada ―Antiga Retórica‖, Barthes (2001), ao abordar ―a
distribuição canônica das partes da technè‖, compara a retórica a uma ―rede de
montagem‖, a que chama ―máquina retórica‖:
Na ―máquina‖ retórica, o que se coloca no início, mal emergindo de
uma afasia nativa, são matérias brutas de raciocínio, fatos, um ―tema‖;
o que se encontra no fim é um discurso completo, estruturado,
totalmente armado para a persuasão (BARTHES, 2001, p.49).

As ―partes da technè‖ a que se refere Barthes constituem as etapas de produção
do discurso operacionalizadas por essa ―máquina‖, e correspondem, na retórica antiga,
às cinco operações a seguir: a inventio, a dispositio, a elocutio, a actio e a memo.
Para Ducrot e Todorov (2007), a distribuição dessas operações não é apresentada
na ―Retórica‖ de Aristóteles (embora seja possível defender que essa distribuição já se
encontrasse ali sugerida), mas em um tratado, ligeiramente posterior à obra do mestre
do Liceu, cujo título e autoria não revelam. Os mesmos autores apresentam as cinco
operações assim:
1) inventio: assuntos, argumentos, lugares, técnicas de persuasão e de
amplificação; 2) dispositio: arranjo das grandes partes do discurso
(exórdio, narração, discussão, peroração); 3) elocutio: escolha e
disposição das palavras na frase, organização do pormenor; 4)
pronuntiatio: enunciação do discurso; 5) memória: memorização
(DUCROT; TODOROV, 2007, p.80).

Segundo Barthes (2001),
As três primeiras operações são as mais importantes (Inventio,
Dispositio, Elocutio); cada uma suporta uma rede ampla e sutil de
noções, e as três alimentaram a retórica para além da Antiguidade
(principalmente a Elocutio). As duas últimas (Actio e Memoria) foram
bem depressa sacrificadas, desde quando a retórica não mais teve
como objeto apenas os discursos falados (declamados) de advogados
ou de políticos, ou de ―conferencistas‖ (gênero de epidíctica), mas
também, e depois quase exclusivamente, as ―obras‖ (escritas)
(BARTHES, 2001, p.49).

Portanto, conforme os objetivos deste trabalho, serão descritas adiante apenas as
três primeiras operações (inventio, dispositio, elocutio), com ênfase na segunda delas,
procurando associá-las à produção da carta do leitor.
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4.1 A inventio
Segundo Barthes (2001), a inventio (ou euresis, em grego) ―remete menos a uma
invenção (dos argumentos) do que a uma descoberta‖, uma vez que ―tudo já existe,
basta reencontrá-lo: é uma noção mais ‗extrativa‘ que ‗criativa‘‖ (p.51). Em outros
termos, nesta parte, compete ao orador (ou autor), granjear o que pode ser útil para
defender sua causa, para fundamentar o argumento principal de seu discurso.
Reboul (2004), em ―Introdução à retórica‖, pensa diferente. Para este
especialista em retórica, a noção de invenção apresenta certa ambiguidade:
De fato, ela se situa entre dois polos opostos. Por um lado, é o
―inventário‖, a detecção pelo orador de todos os argumentos ou
procedimentos retóricos disponíveis. Por outro, é a ―invenção‖ no
sentido moderno, a criação de argumentos e de instrumentos de prova
(REBOUL, 2004, p.54).

No entanto, este trabalho procura concentrar-se na compreensão da inventio
como ―inventariação‖, ou seja, como coleta de informações disponíveis favoráveis à
causa em questão (o que os três pensadores da Antiguidade denominam ―causa‖ se
aproxima da atual concepção jurídica do termo, sinônimo de ―caso‖, e equivale ao
posicionamento do orador diante de determinado tema). Nessa etapa, o orador, que aqui
corresponde ao autor da carta endereçada à seção do leitor da Revista Carta Capital,
deve ter bastante claro a imagem do auditório para o qual produz seu discurso, e com
que finalidade o produz, pois isso se faz determinante na busca das proposições que
devem fundamentar a conclusão principal de seu argumento. Por isso a importância de
tratar a noção retórica de lugar a ser seguido.
Há concepções diferentes para a noção retórica de lugar. Aristóteles (2011)
apresenta inicialmente o lugar (topos, locus) como ―a fonte onde se deve
necessariamente conseguir proposições‖ (p.56), e é essa a concepção que interessa neste
trabalho. Assim, ―os lugares não são (...) os próprios argumentos, mas os
compartimentos em que eles se alojam‖ (BARTHES, 2001, p.66). Após definir os três
gêneros da retórica, Aristóteles (2011) assinala:
Fica evidente, com base no que acabamos de dizer, que é necessário
para os três gêneros haver proposições. Ora, as evidências, as
probabilidades e os signos são as proposições da retórica. Aliás, todo
tipo de silogismo é composto de premissas (proposições), e o
entimema é um silogismo composto das proposições que indicamos
(ARÍSTÓTELES, 2011, p.55).

33

A partir daí, é possível compreender que, uma vez que o orador sabe qual gênero
deve produzir, para qual auditório e com qual propósito, ele deve se ocupar da
fundamentação da proposição (conclusão) que pretende estabelecer, esta pode
materializar-se no corpo do discurso, ou dele se depreender a partir das premissas ali
presentes. Conforme a concepção adotada para este trabalho, o conceito de lugar pode
ser compreendido como ―conjunto de questões acerca das circunstâncias em torno de
uma causa que permite ao orador encontrar premissas para a conclusão defendida por
ele‖ (REBOUL, 2004, p.53).
A respeito desse questionário feito ―acerca das circunstâncias em torno de uma
causa‖, procedimento característico e obrigatório dessa primeira operação retórica,
Quintiliano (1836) declara que
todo aquelle que houver de fazer um discurso considere primeiro ―o
que ha de dizer, perante quem, a favor de quem; contra quem, em que
tempo, em que lugar, em que estado da Rep., em que fama do povo;
quaes serão os sentimentos do Juiz, antes de começar; que he que
desejamos de alcançar d‘elle, e não o que queremos‖. Depois d‘estas
considerações a mesma razão natural nòs ensinará por onde devemos
começar (QUINTILIANO, 1836, pp.148-149).

Recentemente, em resposta a uma leitora que considera escrever ―a coisa mais
difícil do mundo‖, Bernardo (2011) afirma:
o primeiro movimento é descobrir o que você quer dizer para o mundo
e para os outros. O segundo movimento é o de escrever e reescrever
várias vezes cada texto, até sentir que está próximo de bom. Ou seja, é
preciso insistir e resistir, sempre – mas antes de tudo, é preciso ter o
que dizer e querer dizê-lo. (BERNARDO, 2011, p.3).

Parece haver nesses movimentos descritos por Bernardo (2011) a síntese do que
os mestres da retórica clássica descrevem haver nas três operações retóricas, a começar
pela inventio.
Esse procedimento recomendado na produção de textos argumentativos, há mais
de vinte séculos, parece útil ainda hoje não apenas no ato de produção, mas também no
ato de leitura e compreensão de textos. Em um trabalho anterior, Bernardo (2000)
observa:
O ato de dirigir perguntas a si mesmo sobre um texto faz com que
leitor volte ao texto para buscar nele respostas (...) Que hipóteses o
autor procura comprovar? Como o autor procura comprová-la (ele
oferece fatos, dados opiniões, exemplos)? A que conclusão ele chega?
(BERNARDO, 2000, p.62).
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Em outras palavras, na tentativa de compreender o texto que tem diante de si,
parece que o leitor deve recorrer a esse conjunto de perguntas a fim de saber qual
argumento é defendido ali no texto pelo autor e, por conseguinte, por que meios este
pretende convencê-lo e seduzi-lo.
Ainda sobre o último fragmento da obra de Quintiliano, é possível assinalar a
presença de outro aspecto que cabe ao orador cuidar na inventio. Segundo Barthes
(2001, p.52), dela ―partem duas grandes vias, uma lógica, outra, psicológica: convencer
e comover‖. Para Aristóteles (2011), há três meios de persuasão. ―O primeiro depende
do caráter moral do orador [ethos]; o segundo, de levar o auditório a uma certa
disposição de espírito [pathos]; e o terceiro, do próprio discurso no que diz respeito ao
que demonstra ou parece demonstrar [logos]‖ (p.45). O último desses meios
corresponde ao próprio argumento, que é o entimema ou silogismo retórico. Quanto ao
primeiro e ao segundo meio de persuasão, estes resultam do tratamento que o orador
deve dar ao discurso de modo a, por meio dele, construir uma imagem moral de si
favorável à causa defendida, assim como captar a solidariedade, a docilidade e a atenção
do auditório, afetando suas paixões. Esses dois meios de persuasão serão discutidos
mais adiante, no capítulo que trata do ―Exórdio‖ e da ―Peroração‖, partes da dispositio – operação retórica importante para este trabalho.
Perelman e Olbretch-Tyteca (1999, p.30) consideram que ―quem está mais
preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais que persuadir‖, mas
―para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais que convencer, pois a
convicção não passa da primeira fase que leva a ação‖. Portanto, durante a inventio, o
orador – que neste trabalho é o leitor autor da carta – deve preocupar-se não apenas com
o caráter ―lógico‖ do argumento, mas também com seu caráter ―ético‖ e ―patético‖.
Portanto, precisa levar em conta a imagem de si que importa criar por meio do discurso,
bem como as paixões que parecem oportunas de se despertar no auditório que tem
diante de si. A respeito da importância desses ―três meios de persuasão‖, que podem ser
divididas de fato em duas vias, uma lógica e outra psicológica, estes autores lembram
que:
a intensidade da adesão que se tem de obter não se limita à produção
de resultados puramente intelectuais, ao fato de declarar que a tese
parece mais provável que outra, mas muitas vezes será reforçada até
que a ação, que ela deveria desencadear, tenha ocorrido
(PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, pp.54-55).
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Isso pode ser mais bem compreendido após apresentada a próxima operação
retórica: a dispositio.

4.2 A dispositio

Antes de apresentar esta operação, é importante destacar a preocupação de
Barthes (2001) acerca de como devem ser compreendidas as cinco operações da
retórica: ―há de se insistir na natureza ativa, transitiva, programática, operatória dessas
divisões: não se trata de elementos de uma estrutura, mas de atos de uma estruturação
progressiva‖ (p.49). Ou seja, para o filósofo francês, tais partes não são estáticas,
estanques, e impostas ―de fora‖ do processo de produção do discurso; mas ―operações‖
(sinônimo de ―ações‖) que parecem ser evocadas, uma após a outra, ou mesmo
simultaneamente, como decorrentes do próprio processo de produção do discurso.
Nesse sentido, é importante lembrar que, para Aristóteles (2011), a retórica se
pretende a sistematização de uma prática humana que se processa com ou sem método,
uma vez que ―de fato, em certa medida, todos procuram discutir e sustentar teses,
realizar a própria defesa e a acusação dos outros‖ (p.39). Para ele, as operações que
compõem esse ―método‖ fundam-se na observação e na experiência do que se dá entre
os indivíduos cotidianamente, que é o próprio processo de estruturação do discurso para
persuasão. Parece ser essa a mesma percepção que permite a Quintiliano defender que
―quem deu pois a primeira origem á Eloquencia foi a Natureza, e á Rethorica a
Observação‖ (QUINTILIANO, 1836, p.35). Perelman e Olbretchs-Tyteca (1999), por
sua vez, alegam que
as mesmas técnicas de argumentação se encontram em todos os níveis,
tanto no da discussão ao redor da mesa familiar como no debate num
meio muito especializado (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA,
1999, p.8).

A respeito da dispositio (ou Taxis, em grego), Barthes (2001) parece expressar a
mesma preocupação que teve com as operações da retórica: ―definir-se-á a dispositio
como o arranjo (quer no sentido ativo, operacional, quer no sentido passivo, reificado)
das grandes partes do discurso (p.80). Da mesma forma que insiste em fazer ver essas
operações mais como ―atos de estruturação progressiva‖ que ―elementos de uma
estrutura‖, o filósofo francês aponta para a possibilidade de encarar as divisões que esta
operação suporta, não como simples etapas, mas como um conjunto de ações específicas
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voltadas para atingir o propósito argumentativo de todo discurso: ―provocar ou
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento‖
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1999, p.50).
Nesse sentido, Barthes (2001) apresenta a dispositio conforme a divisão feita por
Aristóteles: exórdio (ou prólogo), narração, confirmação (ou discussão), epílogo (ou
peroração). Ao contrário deste, aquele destaca a egressio ou digressio, mas como ―parte
móvel‖, de ―existência facultativa‖ diante das outras quatro, que chama de ―partes
fixas‖. Esta parte móvel é caracterizada como ―um trecho de aparato, fora do assunto ou
que a ele se liga de maneira muito vaga, cuja função é ressaltar o brilho do orador‖
(pp.80-81).
Neste trabalho, a ênfase recai na reconvocação dos elementos da retórica antiga
(que podem ser compreendidas a partir de agora como ―atos de estruturação
progressiva‖) preconizados por Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Portanto, na tentativa
de aplicá-los na prática de um gênero específico – a carta do leitor –, não se pode deixar
de considerar as particularidades do gênero em análise como, por exemplo, a concisão.
As cartas dos leitores concorrem umas com as outras por espaço no periódico. No caso
da Carta Capital, este é um dos critérios da revista para a seleção da melhor carta do
mês: ―a argumentação inteligente e concisa é decisiva no julgamento‖ (CARTA
CAPITAL, 2011). Parece ser difícil pensar na presença recorrente de qualquer desvio na
produção das etapas deste gênero, como se propõe com a egressio. No entanto, ainda
assim, talvez não seja impossível empregá-la, juntamente com as chamadas ―partes
fixas‖, desde que não se precipite em fuga à causa ou em parte extensa.
Para Aristóteles (2011) há apenas duas partes obrigatórias no discurso: a
proposição e a demonstração. Porém, este mesmo filósofo admite que essas duas partes
podem vir acompanhadas pelo exórdio e pelo epílogo:
Assim, portanto, tudo o que é necessário são a proposição e a
demonstração. Eis aí o que pertence efetivamente ao discurso,
podendo-nos no máximo reconhecer o seguinte: o prólogo, a
exposição, a demonstração e o epílogo (ARISTÓTELES, 2011,
p.251).

A partir desses autores clássicos, é possível constatar que a produção do discurso
– que se inicia desde a fase de investigação da causa e inventariação das provas,
apresentada como inventio e que parece abranger o que atualmente se entende como
―planejamento‖ do texto –, não se dá de ―cima para baixo‖, ou do começo para o final,
como se processa a leitura. A inventio parece sugerir a produção do discurso de ―dentro
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para fora‖, isto é, do entimema, que se localiza na confirmação (ou discussão) – etapa
tratada em detalhes mais à frente – para a ―complexão‖, denominação feita por Cícero
para o exórdio e o epílogo, simultaneamente (CÍCERO, 2005, p.121). Desse modo, a
dispositio constitui-se como a operação norteadora do arranjo dessas etapas, segundo a
maneira como elas se devem apresentar no discurso pronto.
Reboul (2004, p.55) defende que ―a disposição, em si, é um lugar, ou seja, um
plano-tipo ao qual se recorre para construir o discurso‖, o que parece apresentá-la como
uma espécie de ―dispositivo‖ da tal ―máquina retórica‖. Ferreira (2010), ao descrevê-la,
também se manifesta como quem quer destacar seu aspecto operacional, evidenciando o
orador como o ―operador‖ deste maquinário de acordo com seu propósito:
a dispositio é a parte da retórica que hoje chamamos de
macroestrutura textual. O orador esforça-se para organizar o discurso
de modo mais favorável às suas intenções persuasivas e, com esse fim,
dar ao texto uma coerência global (FERREIRA, 2010, pp.109-110).

Ainda para Ferreira (2010, pp.109-110), ―rigorosamente, não há caráter
cronológico das etapas elencadas‖ e ―na verdade, inventio e dispositio fundem-se: são
processos operacionais criados simultaneamente e as diversas partes do discurso
exercem influência sobre cada uma delas‖. Prova disso é o fato de Quintiliano (1836)
tratar dessas duas operações em um mesmo capítulo, intitulado ―Da invenção e
disposição‖ (p.127).
Mesmo assim, visto que há, neste trabalho, a preocupação em descrever tais
etapas operatórias não apenas para analisá-las, mas para tentar aplicá-las na prática da
escrita argumentativas da carta do leitor, ambas as operações podem acontecer não
somente uma após a outra, e simultaneamente, mas em sentidos diferentes ao longo da
produção do discurso: na inventio, de ―dentro para fora‖, e na dispositio, do ―início para
o final‖.
Insistindo na afinidade entre essas duas operações retóricas, Barthes (2001) vê
na dispositio ―uma dicotomia‖ que já se anuncia na inventio: convencer e comover. O
filósofo francês expõe que, enquanto cabe ao exórdio e ao epílogo o ―apelo aos
sentimentos‖, cabe à narração e à confirmação o apelo à razão, configurando uma
construção discursiva em que ―duas faixas de ‗passional‘ enquadram um bloco
demonstrativo‖ (p.81), em que os meios de persuasão ―ético‖ e ―patético‖ predominam
na complexão, enquanto o meio ―lógico‖ predomina no bloco demonstrativo. Mais à
frente, esses aspectos serão tratados sob a luz do que preconizavam Aristóteles, Cícero e
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Quintiliano em seus respectivos tratados, a fim de aplicá-los na produção da carta do
leitor. Por ora, é suficiente saber apenas da existência dessas divisões e afinidades.
Quanto à denominação ―partes fixas‖, feita por Barthes (2001) para as quatro
etapas que constituem a dispositio, acredita-se que os antigos as anunciavam como
―rígidas ou até mecânicas‖ (FERREIRA, 2010, p.110). Já para os três pensadores
citados neste trabalho, essas partes não eram tão fixas assim.
Ao discorrer sobre os usos e abusos das regras instituídas na retórica, Quintiliano
(1836) declara:
Nenhum porém exija de mim esta casta de preceitos, que vejo darem
quase todos os Rethoricos, prescrevendo a seus discípulos, com humas
leis indispensaveis, e immudaveis, a necessidade de hum Exórdio, e o
modo de o fazer, depois a Narração, e suas regras, a Proposição
depois, ou como alguns querem a Digressão, d‘ahi certa ordem de
questões, e assim outras mais que alguns dos principiantes seguem
como se a cousas que não podesse ser de outro modo. Seria a
Eloquencia huma arte bem curta e facil, se se contivesse em hum
aranzel d‘este tão breve e uniforme. Mas as regras varião segundo os
casos, os tempos, a occasião, e a necessidade (QUINTILIANO, 1836,
pp.21-22).

Daí este pensador latino recomendar, logo em seguida, a ―prudência‖ ao orador
quando este vier a se servir das partes do discurso no momento de sua produção, que o
emprego delas se deve impor apenas pelas próprias circunstâncias, e nada mais. Para
tanto, recorre a uma metáfora bastante elucidativa a respeito:
Que farias tu em dar a hum General, para formar hum exercito em
ordem de batalha estas regras: que he preciso arranjar a vanguarda,
avançar as duas alas, e postar na frente d‘ellas a cavalaria? Esta será
talvez a melhor fórma quando tiver lugar. Porém será preciso mudâ-la
segundo a natureza do lugar, se, por exemplo, se encontrar hum
monte, se se nos oppozer hum rio, e se colinas, bosques e a aspereza
do sitio nos não deixarem seguir aquella ordem. Será preciso mudâ-la
tambem segundo o gênero de inimigos que tivermos para combater, e
segundo a qualidade de peleja. Humas vezes devemos batalhar em
forma regular, outras por pelotões triangulares, aqui com o corpo de
reserva, lá com a legião, algumas vezes será bom virar as costas, e
fingir uma fugida (QUINTILIANO, 1836, pp.22-23).

Nesse mesmo sentido, conforme citado anteriormente, Cícero (2005)
recomenda: ―a argumentação mais completa é, portanto, a que consta de cinco partes
[proposição, razão, confirmação da razão, ornamentação e complexão], mas nem
sempre é necessário utilizá-las todas‖. E, mais adiante, arremata: ―a argumentação mais
desenvolvida terá, então, cinco partes, a mais sucinta, três e a intermediária – em que
falta a ornamentação ou a complexão – quatro‖ (p.121).

39
De acordo com Cícero (2005), as partes se dispõem ali não na ordem em que se
apresentam no discurso pronto, mas na ordem em que são produzidas, o que vai ao
encontro da constatação feita há pouco: a inventio e a dispositio seguem sentidos
diferentes.
Para Aristóteles (2011), como já foi mencionado, há duas ―partes fixas‖, a
proposição e a demonstração, e ambas formam o entimema. Para Cícero (2005), tais
partes são três, denominadas ―proposição‖, ―razão‖ e ―confirmação da razão‖ (esta
última pode ser considerada como um desdobramento da própria ―razão‖). Sejam elas
duas, de acordo com Aristóteles, sejam elas três, de acordo com Cícero, é importante
destacar apenas que essas partes integram uma mesma etapa da dispositio, chamada
―confirmação‖ (ou ―discussão‖), onde se concentra o argumento principal.
Nesse sentido, é oportuno expor a seguinte reflexão de Reboul (2004) sobre o
desenvolvimento do discurso em torno de um único argumento principal, para o qual
tudo o mais deve convergir:
Em nossa opinião, convém contestar a própria ideia da pluralidade de
argumentos; cada discurso só teria um único argumento capaz de
conquistar a decisão, e os outros não passariam de maneiras diferentes
de apresentar ou não seriam mais que contra-argumentos que
responderiam às objeções possíveis (REBOUL, 2004, p.58).

Bakhtin (2009), a respeito da natureza do parágrafo, afirma que:
Dizer que um parágrafo deve conter a explanação de um pensamento
completo não leva a nada (...).
Penetrando mais fundo na essência linguística dos parágrafos,
convencer-nos-emos de que em certos aspectos essenciais, eles são
análogos às réplicas de um diálogo. Trata-se, de qualquer forma, de
diálogos viciados trabalhados no corpo de uma enunciação
monológica. Na base da divisão do discurso em partes, denominadas
parágrafos na sua forma escrita, encontra-se o ajustamento às reações
previstas do ouvinte ou do leitor. Quanto mais fracos os ajustamentos
ao ouvinte e as considerações das suas reações, menos organizado, no
que diz respeito aos parágrafos, será o discurso (BAKHTIN, 2009,
p.147).

Neste trabalho, não interessa o parágrafo enquanto unidade de construção do
discurso. Apesar disso, no esforço de aproximar os dois pensamentos acima – o
primeiro sobre o argumento principal, e o segundo sobre as partes do discurso enquanto
―réplicas‖ ou ―contra-argumentos‖ – pode-se compreender que eles se impõem, para
Reboul

(2004)

e

Bakhtin

(2009),

enquanto

preocupações

afins.

Portanto,

independentemente do nome que se der a essas partes do discurso, o orador deve fazer
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seguir ao que denominamos aqui ―argumento‖, as ―réplicas‖ bem ajustadas, os ―contraargumentos que procurem responder às possíveis objeções‖ de seus ouvintes ou leitores,
de modo a favorecer a adesão destes ao argumento principal do discurso.
Assim, a dispositio figura como uma etapa estruturadora do argumento. Ou
ainda, de acordo com as palavras de Reboul (2004), ―quaisquer que sejam os
argumentos que organize, a disposição é em si mesma um argumento‖, pois é por meio
dela que ―o orador faz o auditório encaminhar-se pelas vias e etapas que escolheu,
conduzindo-o assim para o objetivo que propôs‖ (p.60). Mas esse caminho só aparece
efetivamente após a redação, que acontece na terceira operação da retórica, denominada
elocutio.

4.3 O elocutio
Reboul (2004, p.61) declara que a Elocutio (ou Lexis, em grego) ―em sentido
técnico, é a redação do discurso‖. No primeiro tomo de seu tratado ―Instituições
Oratórias‖, Quintiliano (1836) trata, entre outras coisas, da inventio e da dispositio,
enquanto, no segundo tomo, dedica-se inteiramente à elocutio. Neste, cuida da ordem
das frases, do ―tom‖ para persuadir, e predominantemente das figuras. A respeito destas,
afiança sua utilidade:
Ora, não há operação alguma da Eloquencia, em que se não dem a ver
claramente as grandes e muitas utilidades d‘estas Figuras. Porque,
ainda que parece indifferente para a Prova, a figura e maneira com que
ella se anuncia; com tudo he certo que ella se faz mais persuasiva com
a figura, e se insinua melhor no espírito pela parte que menos se
pensa. E assim como no jogo da esgrima he facil ver, acautelar e
rechaçar os golpes fronteiros, e os manejos directos, e simples; porém
os que são indirectos, e fingidos, aquelles lances de mestre, que
parecem encaminhar-se a huma parte, e procurão outra, estes não são
tão fáceis de advertir: assim tambem o raciocínio que não carece de
astucia, peleja, á maneira dos rusticos, só com o seu peso, volume e
impulso; pelo contrario aquelle que por meio das figuras, que são,
para assim dizer, outros tantos lances fingidos, disfarça, e diversifica
os seus ataques, chamando a attenção para outra parte, e enganando
assim com o manejo as armas do contrario; este he o que chega a ferir
o peito, e o costado (QUINTILIANO, 1836, p.240).

No entanto, neste trabalho, apesar de toda a magnitude e importância desta
operação retórica (a ponto de, muitas vezes, confundir-se e reduzir-se toda a ―arte‖ a
ela), é interessante pensá-la assim como Barthes (2001, p.88): ―uma vez que
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encontramos os argumentos e distribuímos em grandes blocos nas partes do discurso,
resta ‗colocá-los em palavras‘‖.
No capítulo seguinte, cada uma das etapas da dispositio será ilustrada, a saber:
exórdio, narração, confirmação e peroração, com exemplos das cartas dos leitores
coletadas da Revista Carta Capital, entre o período de maio a dezembro de 2011.
Entretanto, a ordem não será a mesma apresentada na dispositio, mas sim de acordo
com a inventio, enquanto ainda são ―pensadas‖ por seus autores, ou seja, enquanto ainda
não passam de ―matérias brutas de raciocínio, fatos, um ‗tema‘‖ (BARTHES, 2001,
p.49).
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5 AS ETAPAS DA DISPOSITIO CONFORME A INVENTIO

De acordo com Quintiliano (1836), inventio e dispositio acontecem quase
simultaneamente e mantêm entre si contínua comunicação. Dessa forma, a seguir serão
apresentadas as etapas previstas na dispositio, segundo a ordem que, neste trabalho,
julgou-se se dar o processo de investigação e inventariação pertinentes à inventio.

5.1 A confirmação

Apesar de não a ter tratado até aqui neste termo, a confirmação (confirmatio, em
latim, ou apodexis, em grego) – também denominada discussão ou mesmo
argumentação. Ela corresponde ao entimema ou à etapa em que ele se concentra e se
desenvolve, visto enquanto etapa que abrange a proposição defendida (conclusão
principal) mais as premissas que fundamentam esta proposição, seguida ou não de
exemplos, explicações, refutações. A confirmação constitui-se na etapa onde se
encontra o argumento central do discurso ou, neste caso, da carta do leitor. Nas as
palavras de Cícero (2005),
Toda a esperança de vencer e todo o método de persuadir estão na
confirmação e na refutação. Quando tivermos apresentado nossos
argumentos e destruído os do adversário, teremos, então, cumprido
inteiramente a tarefa do orador (CÍCERO, 2005, p.71).

Ou seja, compreender que a confirmação é a parte central do discurso onde se
encontra o argumento principal, é encará-la como o ponto para onde concorrem todas as
demais partes, todos os esforços do orador, a região onde se trava a principal batalha
retórica, portanto, a mais difícil: ―o estabelecimento das provas ou vias de persuasão‖,
pois ―é aí que são enunciadas as ‗provas‘ elaboradas no decurso da inventio‖
(BARTHES, 2001, pp.81-87). Ou ainda, ―a confirmação é o ponto forte de
sedimentação do logos‖, o ―bloco demonstrativo‖ de que fala Barthes (FERREIRA,
2010, p.114). Assim, de acordo com os pensadores da Antiguidade aqui apresentados, e
seus comentadores, pode-se dizer que esta é a etapa por onde o orador deve começar a
pensar seu discurso, ou por outra, é por onde o autor deve começar a pensar sua carta.
Acerca do tratamento desta etapa nas cartas do leitor enviadas para a Revista
Carta Capital, apesar da identificação do entimema já ter sido exposta no capítulo
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anterior, segue abaixo mais uma carta com o propósito de fazer ver como este se
manifesta.
O FREI E O ABORTO
É muito bom saber da existência de um integrante da Igreja Católica
que se apresenta publicamente a favor da descriminalização do aborto
e da liberdade de consciência. Enquanto isso, muitos preferem se
manter em suas ―torres de marfim‖ e acabam por não levar em conta a
realidade social de muitas mulheres na América Latina. Muitos desses
países (inclusive o Brasil) veem o aborto como um crime previsto em
lei e, portanto, passível de punições. Por causa disso, há mulheres que
procuram todo tipo de meio clandestino no intuito de interromper uma
gravidez indesejada. Diante dessa situação, que é um verdadeiro caso
de calamidade de saúde pública, nossas autoridades permanecem de
braços cruzados e indiferentes. Para completar esse horrendo cenário,
setores da nossa sociedade, como aqueles ligados às linhas católica e
protestante, ainda pressionam o governo para que o assunto nem seja
posto em discussão no Congresso. Um absurdo, já que vivemos num
estado laico, no qual, como bem pontuou o frei Julián Cruzalta, os
cidadãos deveriam saber separar assuntos religiosos daqueles próprios
do Estado. Não venho fazer apologia ao aborto, pois não sou a favor
desta prática. Entretanto, procuro defender os direitos básicos de
qualquer mulher. É preciso ressaltar que não é por ser permitido que o
procedimento será posto em prática. Acredito firmemente que a
descriminalização do aborto conjugada com a educação sexual de
qualidade e a distribuição de contraceptivos é uma boa estratégia para
evitar uma gravidez indesejada. É mais que urgente uma tomada de
atitude de nossas autoridades para que mais mulheres não acabem
morrendo em decorrência de interrupções clandestinas.
VANESSA QUEIROZ (Belo Horizonte, MG)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.8).

Na carta acima, a proposição em que consiste a conclusão principal defendida
pela autora pode ser representada pela seguinte asserção: ―a indiferença das autoridades
governamentais frente ao caso de saúde pública que implica a criminalização do aborto,
e a pressão de setores da sociedade ligados às linhas católica e protestante para que o
assunto não seja discutido no Congresso é um absurdo‖. As razões da autora que
fundamentam a proposição acima são: ―porque vivemos num estado laico, onde os
cidadãos deveriam saber separar assuntos religiosos daqueles próprios do Estado‖; e
―porque a descriminalização do aborto conjugada com educação sexual de qualidade e a
distribuição gratuita de contraceptivos é uma boa estratégia para evitar a gravidez
indesejada‖. Entretanto, há outras razões menos explícitas: ―porque acabaria com a
procura por abortos clandestinos que põe em risco a vida de muitas mulheres‖; e
―porque deveria constituir-se direto básico da mulher decidir sobre os cuidados de seu
próprio corpo e saúde‖.
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É interessante notar que apesar de ser possível encontrar, ao longo de todo o
texto, estruturas entimemáticas, elas parecem convergir para uma mesma proposição; a
conclusão principal, que é a parte central da discussão. Igualmente interessante é
observar que, na carta acima, na etapa identificada como confirmação, há o que
Aristóteles, Cícero e Quintiliano, bem como seus atuais comentadores, denominam
―refutação‖ ou ―contra-argumentação‖. Antes que seus leitores acusem a autora da carta
de ―pró-aborto‖ (ou mesmo ―pró-morte‖) por defender a descriminalização do aborto,
ela se adianta aos possíveis ataques e declara: ―não venho fazer apologia ao aborto, pois
não sou a favor dessa prática. Entretanto, procuro defender os direitos básicos de
qualquer mulher‖.
Não cabe a este trabalho afirmar que os autores das cartas enviadas à Revista
Carta Capital tenham qualquer conhecimento de retórica clássica. Entretanto, pode-se
considerar que as cartas selecionadas pela revista, aquelas que, segundo a redação,
apresentam ―argumentação concisa e inteligente‖, acabam por aproximarem-se da
estrutura preconizada nos tratados de retórica – cujos autores que o compõem assim o
fazem a partir da observação da própria vida dos homens, e do uso das palavras por
estes nos embates diários.

5.2 A narração

De acordo com a hipótese de construção do discurso argumentativo defendida
neste trabalho, a etapa seguinte à confirmação deve ser a narração (narratio, em latim,
ou diegesis, em grego). Esta etapa se constitui, uma vez o texto pronto, naquela que
segue logo após o exórdio, que abrange a introdução, e ―antes da parte argumentativa
propriamente dita‖. A função desempenhada aqui é a de ―semear‖ os germens da prova
(semina probationum). Ou seja, o orador deve fazer o auditório conhecer a sua versão
dos fatos de modo que, quando apresentadas as provas, na confirmação, este venha
aderir à opinião daquele. A esse respeito, declara Quintiliano (1836):
Todos os argumentos pois, que tiramos das circunstâncias do facto,
devem ir já preparados desde a narração, que deve ser como o plano
do edifício da Prova. Estas preparações porém devem ser subtis, e
tocadas com ligeireza (QUINTILIANO, 1836, p.183).

Acerca do lugar que a narração ocupa no discurso argumentativo, Quintiliano
(1836) faz a seguinte consideração:
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Outro ponto ha sobre que se disputa mais vezes: se o caso se deve, ou
não pôr logo depois do exordio a Narração. Os que dizem que sim,
não são destituidos de razão. Pois sendo o principal officio do Exordio
fazer o Juiz mais affeiçoado, docil, e attento para ouvir a causa, e não
podendo a prova ter lugar, sem primeiro se dar a conhecer a causa,
que se pretende provar; a razão parece pedir que immediatamente
depois do Exordio se instrua o Juiz do facto (QUINTILIANO, 1836,
p.169).

Tal exame a respeito do lugar e função da narração é capaz de mostrar que, para
o autor acima, na presente etapa, é preciso preparar o auditório para os argumentos.
Cabe salientar que, como Quintiliano (1836) aponta – antecipando informações que
devem ser mais bem desenvolvidas no próximo capítulo –, esse processo de preparação
se inicia ainda no exórdio. Tal etapa precede a narratio, em que o orador deve procurar
tornar o auditório mais ―affeiçoado, docil, e attento‖ para que, em seguida (segundo a
ordem de apresentação do discurso), possa instruí-lo acerca dos fatos que envolvem a
causa.
A imagem da ―semente‖ arvorada por Barthes, ao tratar da narração, pertence a
Quintiliano. Em nota à tradução para o português do primeiro tomo das ―Instituições
Oratórias‖, o professor Jeronymo Soares Barbosa (1836) procura esclarecer a função da
narração, utilizando-se da mesma metáfora:
A arvore toda está envolvida no germe da semente. A força da
vegetação a desenvolve, e a nutrição a explica, engrandece, e forma.
Assim em uma palavra muitas vezes se esconde hum argumento. Ella
he, para assim dizer, o germe da prova. A argumentação depois
desembrulha todas as suas partes, e lhe dá a extensão devida, para se
perceber facilmente toda a sua força. Porém estas argumentações, ou
formas exteriores do argumento, (...) não tem lugar aqui na narração,
mas sim no corpo da Prova (QUINTILIANO, 1836, p.182).

Assim, parece clara a função que deve ocupar a narração no discurso
argumentativo em relação à confirmação: a ela assiste a preparação da prova.
Ao apresentar como é tratado o aborto pelo Estado e setores da sociedade em
muitos países da América Latina e, principalmente no Brasil, a autora, a partir do
terceiro período, instrui e prepara os leitores para a proposição que fará na etapa da
confirmação: ―Um absurdo...‖. Essa apresentação, que contribui para contextualizar a
causa, faz surgir progressivamente, diante dos leitores, um ―horrendo cenário‖ no qual
se veem sem saída as mulheres que, independentemente dos motivos, decidem
interromper uma gravidez indesejada, encurraladas entre a indiferença das autoridades e
a condenação de setores da sociedade, e os riscos de um aborto clandestino passível de
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punições. Após essa etapa, é que o auditório se encontra suficientemente preparado para
a exposição dos argumentos, segundo Aristóteles, Cícero e Quintiliano. O auditório é
constituído pelos leitores da carta.
Ainda sobre a narração, é importante registrar a contiguidade que parece haver
entre a relação entre narração e confirmação, e o que Abreu (2006) oferece como tese de
adesão inicial e tese principal. A esse respeito, o autor enuncia:
Ao iniciar um processo argumentativo visando ao convencimento, não
devemos propor de imediato nossa tese principal, a ideia que
queremos ―vender‖ ao nosso auditório. Devemos antes preparar o
terreno para ela, propondo alguma outra tese, com a qual nosso
auditório possa antes concordar.
(...) Essa tese preparatória chama-se TESE DE ADESÃO INICIAL.
Uma vez que o auditório concorde com ela, a argumentação ganha
estabilidade, pois é fácil partir dela para a tese principal (ABREU,
2006, pp.45-46).

Nesse sentido, o que Abreu (2006) apresenta parece afastar-se do que
Quintiliano (1836) compreende como narração, não em função, que é precisamente a
mesma, mas em conteúdo: a narração não precisaria se constituir apenas de fatos
diretamente relacionados a um mesmo acontecimento, ela pode constituir-se de
narrativas ficcionais, como é possível observar nos tratados de seus antecessores
(CÍCERO, 2005, p.65; ARISTÓTELES, 2011, pp.175-177).
Mas valendo-se de fato (história) ou ficção (fábulas, parábolas ou mesmo
presunções), para esses três pensadores da Antiguidade, a principal discussão a respeito
dessa etapa se concentra em torno de três qualidades consideradas primordiais para a
narração, a saber: brevidade, clareza e verossimilhança.
Quanto à primeira, para Cícero e Quintiliano, o orador deve ser breve nesta
etapa, resumir os fatos, não se desviar da causa. Sobre a questão, Aristóteles (2011)
pensa diferente:
A ideia defendida atualmente de que a narração deve ser rápida é
ridícula. Basta lembrar o que alguém disse ao padeiro que perguntou
se devia confeccionar sua massa dura ou mole, ou seja: ―Ora, não
podes confeccioná-la corretamente?‖. O mesmo vale aqui. A
prolixidade não convém nem na narração, nem no exórdio, nem
tampouco na exposição dos argumentos. O que importa aqui não é
nem a rapidez nem a concisão, mas a justa medida. Bem, a justa
medida significa dizer tudo aquilo que serve para esclarecer o caso, ou
que gera credibilidade quanto à ocorrência do fato, que constitui um
dano ou uma injustiça – em síntese, que teve a importância que lhe
atribuímos (ARISTÓTELES, 2011, p.260).
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Em se tratando da carta do leitor, de maneira geral, o autor deve levar em conta a
extensão da narração, bem como as demais etapas, a fim de evitar que sua carta venha a
ser editada por parte do periódico a que é endereçada. No caso da Revista Carta Capital,
por ocasião do concurso permanente de melhor carta do mês, não há edição. Mesmo
assim, a carta corre o risco de não ser selecionada para a seção, caso seja
excessivamente extensa. Além disso, uma narração longa pode entediar o leitor, ou
mesmo confundi-lo acerca do que o autor da carta pretende com tudo aquilo,
enfraquecendo seu ―potencial persuasivo‖. Ao que parece, a ―justa medida‖
recomendada por Aristóteles (2011) exige do autor o uso do bom senso.
Sobre a clareza, Cícero (2005) recomenda ao orador seguir a ordem dos
acontecimentos a fim de impedir que o auditório se perca em meio à narração, e
apresentar um discurso organizado e de fácil compreensão. Nesse sentido, clareza e
brevidade concorrem para o mesmo fim:
Narremos de modo claro se expusermos em primeiro lugar aquilo que
tiver acontecido primeiro e conservarmos a ordem cronológica dos
acontecimentos tal como tivessem ocorrido ou como pareceram ter
ocorrido. Aqui, devemos cuidar de não discursar de modo confuso,
obscuro, inusitado; não passar a outro assunto; não começar de muito
longe; não seguir de muito adiante e não deixar de lado o que diz
respeito à matéria. Pois, se observarmos os preceitos sobre a
brevidade, quanto mais breve for a narração, mais clara e fácil de
entender (CÍCERO, 2005, pp.67-69).

Em se tratando da narração, é possível pensar que, mesmo de posse da verdade,
é importante torná-la ―apetecível‖ para o auditório (aqui a expressão ―ao gosto do
freguês‖ é bem-vinda). Para Cícero (2005), com o propósito de fazer-se persuasivo, o
orador deve parecer compartilhar (ainda que realmente compartilhe) dos costumes,
opiniões de seu auditório de modo a tornar o relato crível: ―É comum a verdade não
conseguir obter a fé quando se negligenciam os preceitos que garantem a
verossimilhança‖ (p.69).
5.3 O exórdio
Segundo Cícero (2005), há quatro ―gêneros de causa‖ com as quais o orador
pode se deparar, a saber: honesta, torpe (ou paradoxa), dúbia (ou duvidosa) e humilde
(ou baixas). Quintiliano (1836) acrescenta a esses um quinto gênero: a causa ―escura‖.
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Para os autores, a causa é ―honesta‖ quando o orador defende o que a maioria do
auditório defende, ou ataca o que a sua maioria assim o faz. É ―tope‖ (ou paradoxa)
quando se dá o contrário da honesta. ―Dúbia‖ quando a causa conta com uma parte
honesta e uma parte torpe. ―Humilde‖ quando a matéria que trata é de pouca
importância. A causa ainda pode ser considerada ―escura‖ quando é muito complicada e
suas partes parecem incoerentes.
O exórdio – etapa inicial o discurso – deve adaptar-se ao gênero da causa.
Segundo esses mestres da retórica clássica, é possível dividir esta etapa em duas
categorias: introdução (ou princípio) e insinuação, conforme a natureza da causa. A
finalidade do exórdio é tornar os ouvintes atentos, dóceis e benevolentes. Segundo
Cícero (2005, p.63), Esta tripla utilidade, isto é, que os ouvintes se mantenham
continuamente atentos, dóceis e benevolentes conosco, embora se deva buscá-la em
todo o discurso, é preparada sobre tudo no exórdio.
Cícero (2005) estabelece que, de acordo com o gênero da causa em questão, o
orador deve procurar criar as disposições acima no auditório, com ênfase em uma delas.
Se a causa é classificada como dúbia, é necessário captar a benevolência (capitatio
benevolentiae) dele por meio da clareza da razão para que a parte torpe não prejudique a
parte honesta. Por outro lado, se a causa é classificada como torpe, é necessário também
captar sua benevolência, o que se dá por meio da insinuação e do ataque ao adversário,
tornando-o odioso, indigno ou desprezível frente ao auditório. Já se a causa é
classificada como humilde, é necessário torná-lo atento, enumerando as partes em
questão e fazendo-as ganhar importância aos olhos do auditório. E, enfim, se a causa se
apresenta escura, é necessário tornar o auditório dócil, expondo a causa com bomhumor, clareza, organização, precisão e, principalmente, concisão.
Na causa honesta, o exórdio é facultativo, cabendo a ele apenas a função de
anunciar o que será tratado no discurso, em quantas partes (partitio) e em que ordem. A
causa da carta abaixo, que condena o trabalho escravo, pode ser classificada como
honesta diante da totalidade do auditório da revista. Assim, seu exórdio cumpre somente
a função de anunciar a matéria da causa em discussão na carta (que por ser breve não
exige uma enumeração das partes do assunto a ser discutido). O primeiro período da
carta cumpre essa função:
ENTREVISTA COM UM ESCRAVO
É inaceitável que em pleno século XXI o Brasil ainda tenha
ocorrências de trabalho escravo. A par do aspecto humano, de longe o
mais importante, há a pecha que pesa sobre as pretensões do País de
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desempenhar um papel mais importante no mundo. Como pleitear, por
exemplo, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU
nessas circunstâncias? Muitos brasileiros tinham a esperança de que
Lula atacasse esse problema com a autoridade a que sua própria
história de vida o credencia. Mas parece que, pouco, se algum,
progresso foi feito. Apenas a renda do Bolsa Família não vai impedir
que trabalhadores sejam aliciados pelos ―gatos‖. Mas o Executivo não
é o único poder a ficar devendo ações e explicações ao povo
brasileiro. Nos casos envolvendo dirigentes do MST, sempre vimos
julgamentos rápidos e penas extremamente duras. Já os poucos casos
denunciados de servidão levam anos para ser julgados e, quando
ocorre m condenações, as penas são, de modo geral, leves. O que
devemos fazer? Recorrer ao Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas? Dos políticos paranaenses, não se pode esperar muito:
estão ocupados apenas em criar novas tetas em que se possam se
ajeitar. E o que tem a bancada ruralista do Congresso, os ―legalistas‖
da UDR e sua ―musa‖, a senadora Kátia Abreu, a dizer a respeito dos
coleguinhas escravistas?
CELSO BALLOTI (São Paulo, SP)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.6).

No caso das cartas do leitor, em geral, elas abordam causas cujo gênero pode ser
considerado ―honesto‖, ou seja, o posicionamento de seu autor vai ao encontro dos
interesses dos leitores, inclusive daqueles que integram a redação da revista. Nesse
sentido, basta a elas enunciar a causa e em que ordem esta será apresentada, se extensa,
nessa primeira etapa do discurso (primeira etapa de leitura; mas terceira, na ordem de
produção, de acordo com a hipótese defendida neste trabalho).
Para Cícero (2005), há quatro maneiras de tornar o ouvinte benevolente: com
base ou na figura do orador, do adversário, do auditório, ou com base na própria matéria
da causa.
Para fazer o auditório benevolente com base na figura do orador, deve-se
conciliar a matéria da causa ao ofício do orador aos feitos pessoais deste nesse sentido,
ou apontar as próprias deficiências, contando com o auxílio dos ouvintes para se fazer
entender.
Na carta abaixo, seu autor discute a contribuição da Revista Carta Capital no
contexto do debate político no Brasil, matéria da causa, partindo de sua própria
experiência enquanto jornalista. Isso parece ocorrer no primeiro período, concorrendo,
potencialmente, para uma disposição favorável por parte daquele que o lê, uma vez que
o autor ostenta ―conhecimento de causa‖:
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CUMPRIMENTOS
Sou do tempo em que nós, jornalistas, podíamos encher a boca e
proclamar que exercíamos um ofício de homens livres, mesmo em
meio à escuridão que baixara sobre a imprensa. De longe, do Rio de
Janeiro, acompanhando sua trajetória em São Paulo, pude testemunhar
a importância de seu trabalho na construção de nossa consciência.
Hoje, leitor – atento e exigente – de CartaCapital, constato, com o
maior entusiasmo, que o Brasil, por suas mãos e as de seus
colaboradores, ganhou uma publicação de jornalismo opinativo do
mais alto nível, velho sonho da ―imprensa nativa‖ desfeito pela
própria incompetência, vaidade e cobiça, conforme as últimas eleições
encarregaram-se de ostentar.
LÚCIO ASFORA (Rio de Janeiro, RJ)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.7).

Com base na figura do adversário, torna-se o auditório benevolente na medida
em que se despertam neste o ódio, a indignação e o desprezo àquele: ―por que, assim
como he para desejar o merecer do Juiz mais favor que o adversario, assim he menos
mal o merecer menos odio que elle‖ (QUINTILIANO, 1836, p.147). A baixeza, a
insolência, a traição, a crueldade, a malícia e a depravação são exemplos do que
desperta o ódio. A violência, a tirania, as vantagens tiradas da riqueza, dos conchavos,
dos parentescos, em detrimento da verdade, são exemplos do que desperta a indignação.
A inércia, a covardia, a ociosidade e a luxúria são exemplos do que desperta o desprezo.
A seguir, um exemplo de carta do leitor em que parece ocorrer esse tipo de
exórdio:
O CRIME COMPENSA
A crônica de Walter Maierovitch sintetiza a triste realidade que os
cidadãos comuns enfrentam nesse País. O Brasil pode fazer parte do
G-20, mas continua uma lástima na distribuição de renda e nos valores
políticos, em que a corrupção e a desfaçatez são trunfos
orgulhosamente exibidos. O autor classifica de desavergonhada a
aparição da deputada Jaqueline Roriz, ao ―receber 50 mil reais em
papel-moeda e sem origem legal‖. Desavergonhados são também os
seus colegas que votaram a favor da impunidade. Maierovitch também
tem razão ao afirmar que houve um rebaixamento ético da Câmara.
Mais um, aliás. É por esse comportamento, dentre outros tantos
escândalos de conhecimento público que descreio firmemente que
haja a reforma mais importante para mudar essa situação: uma
reforma pública digna. A reforma que se verá será um ―faz de conta‖
para enganar a sociedade como uma cortina de fumaça. É uma pena,
pois uma real e necessária reforma política poderia desencadear outras
reformas que urgentemente precisamos. Do combate à pobreza, às
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filas da saúde pública, ao caos urbano, até a implantação de uma
educação razoável depende de atuação parlamentar comprometida.
Tristemente é assertiva a afirmação de Maierovitch, ao dizer que no
Brasil o crime compensa. Que diga Dantas, Jaqueline, Cacciola e
outros tantos.
JOSÉ SANTANA (Salvador, BA)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.8).

Na carta apresentada, é possível assinalar que o autor compartilha da opinião
expressa por Wálter Maierovitch em seu artigo (e não crônica, como a denomina o
primeiro), contra os políticos corruptos apontados ali, que figuram como ―inimigos‖ da
sociedade e adversários no debate que a carta amplia. Assim, é possível considerar que
os dois primeiros períodos da carta – vistos aqui como seu ―exórdio‖ – funcionam de
maneira a captar a solidariedade do leitor mediante a indignação gerada pelo triste
quadro de desigualdade e corrupção por que são responsáveis nossos políticos.
Como já foi exposto, o presente trabalho não busca insinuar que os autores
dessas cartas compreendam o que sejam etapas como o exórdio e as demais, mas
analisar o comportamento do próprio discurso argumentativo das cartas conforme os
tratados dos antigos mestres da retórica. Além disso, não se pretende delinear
precisamente onde se encerra uma etapa e se inicia outra nas cartas analisadas, uma vez
que não é sabido se tais cartas foram escritas ou não por autores com plenos
conhecimentos das operações retóricas aqui apresentadas.
Com base na figura do próprio auditório, o orador conquista a benevolência deste
ao enumerar as ocasiões em que a participação do auditório foi determinante para
causas afins, em que seus membros agiram com coragem, sabedoria, mansidão ou
magnificência. Embora isso não se dê com a carta apresentada acima, de certa forma,
parte do auditório é posta em evidência, quando o autor se refere à ―triste realidade que
os cidadãos comuns enfrentam nesse País‖. É possível observar, nesse sentido, uma
tentativa de despertar a benevolência dos leitores enquanto concidadão para, assim,
convocá-los a indignarem-se contra o inimigo comum: os políticos corruptos.
Com base na matéria da causa, Cícero (2005) recomenda elevar a importância
dela e rebaixar a que o adversário defende, na tentativa de granjear a benevolência dos
ouvintes. Isso pode ser observado nos dois primeiros períodos da carta abaixo, onde a
matéria em questão trata a respeito do uso de recursos públicos na construção de um
estádio particular:
LEIS DA FIFA
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Sempre fui contra a ideia de sediarmos uma Copa. Por que não usar os
bilhões de reais para investimentos em coisas básicas como, por
exemplo, redes de esgoto, deixando que outros países sediem o
torneio? Como fomos ―escolhidos‖, restava-me, após a estranha
―desqualificação‖ do Morumbi, a esperança de que São Paulo ficasse
de fora do evento. Mas, de repente, Ricardo Teixeira e os políticos
paulistas tiram o Itaquerão, um estádio inexistente, da cartola. Por que
motivo abandonar a opção do Morumbi, que poderia ser reformado a
um custo muito inferior, e gastar mais de 1 bilhão, quase tudo bancado
com recursos públicos ou com funding do BNDES, num estádio
menor, começando do zero? Se levarmos em conta a sucessão de
eventos envolvendo futebol de 2010 para cá, fica um pouco mais clara
a razão para a tal decisão. Fala-se muito em tom de ameaça que sem o
Itaquerão São Paulo não terá Copa. Mas, na verdade, o que ocorre é
que sem a Copa o Corinthias e Andrés Sanches não terão o Itaquerão.
De onde, convenhamos, eles tirariam dinheiro para construir um
estádio senão do financiamento do BNDES e das isenções, incentivos
e renúncias, ou seja lá que outros benefícios fiscais concedidos pelo
município?
CELSO BALLOTI (São Paulo, SP)
(CARTA CAPITAL, 2011, p.8).

A respeito da insinuação – a segunda categoria de exórdio –, Cícero (2005)
recomenda que o orador deva recorrer a ela quando impedido de fazer uso da
introdução. Tal impedimento pode ocorrer em três ocasiões: quando a causa é torpe;
quando o auditório parece persuadido do contrário; ou quando parece cansado de tudo o
se tem dito sobre a questão.
No primeiro caso, o orador deve recorrer à insinuação a fim de desassociar ―o
homem do fato‖, ou seja, quem praticou (ou pratica) determinada ação do que ela parece
representar. É possível fazer isso concordando com o adversário no que diz respeito ao
fato, mas afastando o réu dele; assim como comparando ao caso outros semelhantes,
mas empregando a amplificação.
No segundo caso, o orador deve atacar os pontos mais fortes da argumentação
adversária, despertando a dúvida sobre o discurso alheio.
No terceiro caso, Cícero (2005) aconselha provocar o riso – por meio da fábula,
do exagero, da inversão – ou a surpresa (por meio de um exemplo, um verso, de uma
dramatização), porém, sem tomar mais tempo que o necessário.
A diferença entre a introdução e a insinuação é que aquela se dá às claras, direta
e explicitamente, enquanto esta se dá implicitamente:
Toda arte de ocultar, e insinuar com rodeios uma verdade áspera,
consiste em começar por uma coisa que agrade os ouvintes, ou mereça
a sua aprovação e assenso, na qual vá concluída implicitamente a
proposição dura, ou paradoxa, que gradualmente e com cores
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plausíveis venhamos depois desenvolver (QUINTILIANO, 1836,
p.147).

De volta à carta do leitor, especificamente àquela enviada por Vanessa Queiroz
sobre a matéria intitulada ―O frei e o aborto‖, a causa defendida por ela pode ser
classificada como ―torpe‖ (ou ―dúbia‖) diante muitos tipos de auditório, como o
conjunto de leitores que representa o público-alvo da Carta Capital, por exemplo. No
primeiro período da carta, a autora ataca a unanimidade dos representantes da Igreja
Católica acerca da descriminalização do aborto, destacando que um deles, um frei, se
manifesta publicamente a favor dessa iniciativa. Além disso, ainda no mesmo período, a
autora parece tentar associar a descriminalização do aborto à ―liberdade de
consciência‖. No período seguinte, a expressão ―torre de marfim‖ parece servir para
marcar o distanciamento entre esses líderes eclesiásticos, que resistem discutir o tema, e
―a realidade social de muitas mulheres da América Latina‖, de modo a enfatizar a
inércia e a ociosidade deles, atitudes estas que contribuem para torná-los desprezíveis
frente ao auditório em questão, segundo Quintiliano (1836) e Cícero (2005).

5.4 O epílogo
Para Aristóteles (2011), o epílogo (ou peroração) – parte final do discurso –
apresenta a seguinte divisão:
O epílogo compõe-se de quatro partes. A primeira consiste em
predispor o auditório a nosso favor e contra nosso opositor; a segunda
parte cumpre a função de amplificar ou atenuar o que foi dito; à
terceira cabe a função de estimular as paixões do auditório;
finalmente, a quarta consiste em fazer uma recapitulação
(ARISTÓTELES, 2011, p.270).

Ainda sobre o epílogo, na amplificação do que é favorável a causa e contrário ao
adversário, Aristóteles (2011) destaca a possibilidade do emprego de figuras como a
comparação, a ironia e a interrogação.
Ao tratar da mesma etapa, Cícero (2005), além de dividi-la de maneira diferente,
faz uma observação muito importante para a hipótese defendida neste trabalho:
As conclusões, que entre os gregos se chamam epílogo, são tripartidas
e constituem-se de enumeração, amplificação e comiseração. Em
quatro lugares podemos usar da conclusão: na introdução, depois da
narração, depois do argumento mais forte e no final (CÍCERO, 2005,
p.143).
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De acordo com a observação feita acima, a estrutura do entimema pode
manifestar-se ao longo de todo o discurso, uma vez que ―podemos usar da conclusão‖
ao final das quatro etapas da dispositio. No entanto, conforme a perspectiva de Reboul
(2004), o discurso apresenta, enfim, um único argumento, o entimema fulcral, para o
qual convergem todos os demais (ibid., p.58). Para este autor, como já exposto, o
próprio discurso em si se comporta tal qual um argumento no que se refere à sua
disposição (ibid., p.60).
Nesse sentido, Reboul (2004) parece ver a relação entre discurso argumentativo
e os argumentos que ele comporta e o compõem de maneira semelhante à de Cícero
(2005), de acordo com a declaração feita por este último:
Ainda conforme a arte estabelece, não apenas a causa como um todo
disporemos no discurso, mas também cada um dos argumentos se
organizará em proposição, razão, confirmação da razão, ornamentação
e conclusão (...). Essa disposição é, portanto, dupla: uma nos
discursos, outra nos argumentos, de acordo com os princípios da arte
(CÍCERO, 2005, p.169).

A compreensão do discurso e dos argumentos enquanto um fractal vai ao
encontro da hipótese defendida neste trabalho de que sua elaboração discursiva parece
seguir em sentido diferente da sua disposição final.
Em relação ao epílogo, Quintiliano (1836), por sua vez, o divide de maneira
diferente das de seus dois antecessores:
Seguia-se a peroração, a que alguns chamam cúmulo, outros
conclusão. Ela tem duas partes. Uma consiste em coisas, outra nos
afetos. A repetição, e ajuntamento das coisas, chamando pelos gregos
recapitulação, e por alguns latinos enumeração, primeiramente refaz a
memória do juiz: põe além disso diante dos olhos em um quadro
circunscrito a causa inteira, e faz enfim que aquelas coisas, que
espalhadas no corpo do discurso teriam talvez menos força, agora
juntas tomem da sua mesma união nova eficácia (QUINTILIANO,
1836, p.314).

Apesar de os três grandes mestres da retórica dividirem o epílogo de maneiras
distintas, é possível notar que elas redundarão na síntese feita por Quintiliano (1836)
entre ―coisas‖ e ―afetos‖, ou por outra, entre razão e emoção. No epílogo, bem como no
exórdio, é possível ver-se diante do que Barthes (2001, p.81) chama de ―construção em
quiasmo‖: ―duas faixas de passional enquadram um bloco demonstrativo‖. Nesta última
etapa, o orador deve não apenas recapitular aquilo de que tratou ao longo das etapas
anteriores (principalmente, o argumento central que se encontra na confirmação), como
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também amplificar a carga dramática do discurso a favor de sua causa e contra seu
adversário. A esse respeito, Quintiliano (1836) observa:
Pois não sou da opinião dos que julgam que a diferença dos afetos do
exórdio aos do epílogo consiste em terem aqueles por objeto os
desastres futuros, e estes os passados. A diferença está em que no
princípio se deve tratar, com mais parcimônia e modo, a misericórdia
do juiz do que no epílogo, onde é permitido empregar todos os afetos,
e pôr em uso para isso apóstrofes, e prosopopeias, introduzindo as
personagens vivas, mortas, a falar, e apresentar diante dos juízes as
virtudes do réu, que não se usam ordinariamente nos exórdios
(QUINTILIANO, 1836, p.136).

A sugestão de uso de ―apóstrofes‖ e ―prosopopeias‖ é prova de que, no epílogo –
última etapa do discurso – o orador deve deixar uma vívida impressão no auditório
acerca do caráter que ostenta, dos vícios de seu adversário, da coerência do discurso. E,
principalmente, das virtudes da causa, de modo a produzir ali uma espécie de grand
finale, que faça o discurso reverberar para além de sua elocução.
Em se tratando do epílogo na carta do leitor, é possível identificar elementos que
o caracterizam na carta de Carlos Henrique Simões da Costa em resposta ao artigo de
Celso Amorim, de 27 de julho de 2011, intitulado ―Obsessão e complexos de vira-lata‖,
apresentada anteriormente. Tendo isso em vista, é possível afirmar que os dois últimos
períodos da carta cumprem bem esta função:
O que importa de tudo isso é que até mesmo os EUA, nação a quem
menos interessava a ascensão do Brasil (teria na América Latina um
líder forte a contrabalancear sua influência na região), reconheceram o
papel relevante assumido por nosso país na geopolítica mundial.
Quando aos delírios da nossa ―elite‖ inferiorizada, só um psiquiatra
pode resolver (CARTA CAPITAL, 2011, p.6).

Enquanto, no penúltimo período, o autor recapitula a conclusão do argumento
central da carta, no último, ele faz uso da ironia de modo a ridicularizar o adversário,
que precisa se tratar: ―a elite brasileira apequenada e sabotadora‖.
Na carta de Vanessa Queiroz em resposta à reportagem de Rodrigo Martins, de
14 de setembro de 2011, com o título ―O frei e o aborto‖, já mencionada neste trabalho,
também manifesta características próprias desta última etapa:
Acredito firmemente que a descriminalização do aborto conjugada
com a educação sexual de qualidade e a distribuição de contraceptivos
é uma boa estratégia para evitar uma gravidez indesejada. É mais que
urgente uma tomada de atitude de nossas autoridades para que mais
mulheres não acabem morrendo em decorrência de interrupções
clandestinas (CARTA CAPITAL, 2011, p.8).
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No penúltimo período, parece ocorrer a recapitulação da proposição do
argumento central, seguida de uma amplificação, que, na carta, ao mesmo tempo em
que distancia a descriminalização do aborto da ideia de morte do embrião e a aproxima
da ideia de método contraceptivo, põe em destaque a responsabilidade das autoridades
em relação à vida das mulheres. Estas, devido à criminalização, acabam morrendo em
clínicas clandestinas.
Enfim, é possível encontrar características de cada uma das etapas da dispositio
nas cartas do leitor, ainda que seus autores não tenham de fato qualquer noção do que
preconizavam os antigos manuais de retórica. Além disso, pode-se afirmar que nem
todas as etapas se fazem presentes, uma vez que, no final das contas, segundo
Aristóteles (2011), apenas a confirmação – discussão ou argumentação, como quer
Cícero (2005) –, onde se concentra o argumento central, é obrigatória.
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6 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho teve natureza qualitativa. Assim, para a
elaboração de um instrumento de análise para a produção dos estudantes, foi utilizado o
trabalho de Leach (2002), que trata da análise retórica da produção de textos.
A proposta de Leach (2002, p.299), denominada ―análise retórica‖, estabelece
―algumas questões orientadoras e categorias que devem ser levadas em consideração
quando (...) lemos um texto e pensamos sobre ele a partir de uma dimensão retórica‖. É
importante destacar que, para o autor, isso equivale a procurar os meios possíveis de
persuasão dentro do texto, sem pressupor os processos que primeiramente produziram o
discurso (ibid., pp.297-298).
Nesse sentido, o que na primeira parte deste trabalho foi apresentado como
elementos da retórica clássica – que, por sua vez, eram recomendados para a produção
dos gêneros discursivos persuasivos da Antiguidade e que são reconvocados aqui como
proposta para a produção da carta do leitor –, passa agora a compor um conjunto de
categorias para a análise retórica da produção dos estudantes participantes desta
pesquisa. Segundo Leach (2002, p.297), ―o que é notável nessas categorias é que elas
existem há mais de 2000 anos, primeiro como métodos com os quais se devia exercitar
o discurso, e depois, via Aristóteles, como um modo de examinar a estrutura de
discursos particulares.
Ainda para Leach (2002), na análise retórica, o analista deve recorrer aos
contextos do discurso argumentativo, ―sem pressupor os processos que primeiramente
construíram o discurso‖ nem julgar este ―pelo valor persuasivo potencial com referência
ao analista‖ (ibid., pp.297-299).
Assim, a primeira categoria de análise proposta é a exigência, que considera a
dimensão de tempo de um discurso específico persuasivo (kairos) e sua conveniência
(phronesis). Ela leva em conta o contexto e as expectativas do auditório para que o
discurso não soe extemporâneo nem inapropriado diante dele. De acordo com esse
autor, identificar ―a exigência da retórica necessária do momento‖ situa a análise e
garante que a análise seja contextualizada (ibid., pp.300).
A segunda categoria de análise proposta por Leach (2002) é o público. Esse
critério permite identificar de que maneira o texto, sua linguagem e conteúdo tratam,
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selecionam, posicionam e mesmo ―criam‖ seu auditório. Para o esse autor, ―embora o
público nem sempre permaneça necessariamente preso ao texto, este, retoricamente,
trata seu público de maneira tal que pode ser discernida na análise‖ (ibid., p.300).
O terceiro critério é o da teoria das estases. Com base nas três ―estases‖ ou
gêneros da retórica clássica, ele ajuda a classificar um discurso argumentativo conforme
as características delimitavam aqueles primeiros. Caso determinado discurso
argumentativo procure defender uma causa passada como ―verdadeira‖, como se
estivesse em uma tribuna diante de um júri, esse discurso pode ser classificado como
judiciário. Caso ele tente estabelecer o melhor rumo a seguir, imaginando-se frente a
uma assembleia a quem cabe decidir sobre questões futuras, esse discurso pode ser
classificado como deliberativo. Caso ele avalie determinado acontecimento recente ou
indivíduo contemporâneo numa solenidade, com o propósito de louvar ou censurar, esse
discurso pode ser classificado como epidítico. Leach (2002) defende que muitos
discursos persuasivos participam de mais de uma estase, daí a utilidade dessa
classificação.
A quarta categoria de análise trata-se da invenção (inventio), e tem a ver com o
processo de investigação e inventariação empreendida pelo autor ao longo da produção
do texto. Nesse processo, seu autor deve procurar estabelecer, para si e para o público, a
proposição principal do argumento, sua causa em relação a seu auditório, suas
fundamentações e outras questões necessárias para cada etapa admitida no texto. Esse
critério permite identificar se o autor percorreu com aproveitamento essas questões, a
partir do tratamento conferido ao argumento central e suas etapas subsequentes (ibid.,
pp.301-302).
A quinta categoria consiste na disposição (dispositio) e explora a organização do
texto em etapas. Tal critério identifica se a distribuição das etapas admitidas nele, a
partir do argumento ali presente, segue a ordem preconizada pela retórica. Ele permite
ainda identificar de que maneira a organização do texto e seu argumento se relacionam
de modo a produzir a persuasão clássica (ibid., p.303).
A partir dessa categoria, com o propósito de procedermos a uma análise mais
detalhada, elaboramos as subcategorias exódio, narração, confirmação e epílogo, que
julgamos permitirem identificar se tais etapas foram admitidas, no texto, e se, por sua
vez, respeitam suas etapas operacionais.
A sexta categoria apontada por Leah (2002) é o estilo. Para esse autor, ―é
importante considerar o estilo como uma parte intrínseca ao discurso, como uma
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dimensão complexa da relação entre forma e conteúdo‖ (p.303). Segundo ele, estilo e
contexto relacionam-se. Por isso, essa categoria é útil para identificar os tipos de
registro empregados, as formas de pessoalização e impessoalização, as figuras de
linguagem, bem como o efeito persuasivo que essas atitudes podem desencadear.
Justificados acima os critérios para análise, ela se dará sinteticamente do
seguinte modo:
1. Estabelecer a situação retórica das cartas produzidas pelos estudantes;
2. Identificar os tipos de discursos persuasivos empregando a teoria da estase;
3. Aplicar as cinco operações da retórica clássica, partindo do argumento como
elemento central do discurso argumentativo; e
4. Revisar e aprimorar a análise, empregando as orientações reflexivas.
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7 PROCESSO DE PRODUÇÃO E DE ANÁLISE DE CARTAS DO LEITOR

Se é possível reconhecer o uso de elementos da retórica clássica em cartas
produzidas por aqueles que não conhecem esta técnica conforme descrita aqui, não
parece menos possível reconhecer o uso desses elementos em cartas produzidas por
autores para os quais foram formalmente apresentados. Nesse sentido, segue a
experiência que da reconvocação desses elementos, em particular, do argumento,
aplicados à produção do gênero carta do leitor, em sala de aula.
No encontro inicial com os doze alunos de pós-graduação, foi anunciado que o
trabalho se basearia na reconvocação de elementos da retórica clássica e aplicação
desses elementos, ao longo de oito semanas, a fim de contribuir com a prática da escrita
argumentativa deles. Apresentaram-se uma breve história da retórica clássica, sua
origem, função, auge, declínio e sobrevivência em quase vinte e cinco séculos de
existência, e os três mais importantes autores de tratados sobre a questão: Aristóteles,
Cícero e Quintiliano. Além disso, tratou-se do gênero a ser produzido com o auxílio
desses elementos, a carta do leitor. Foi apresentada a carta do leitor como um gênero
marcadamente argumentativo, no qual o autor enuncia uma opinião e procura
fundamentá-la, e a revista CartaCapital como o periódico cujas cartas seriam tomadas
como referência e de cujas matérias resultariam novas cartas produzidas pelos
estudantes.
No segundo encontro, abordaram-se as operações da retórica clássica, com
ênfase às três primeiras, a inventio, a dispositio e a elocutio. Ao tratar desses primeiros
elementos da retórica, tratou-se também do argumento, que na retórica aristotélica é
denominado entimema, elemento central e condição sine qua non para a produção de
textos argumentativos. Apesar de muitos alunos conhecerem o entimema e sua
estrutura, mesmo que por outras denominações (por exemplo, ―opinião e
fundamentação‖), o que se pretendeu nesse segundo encontro foi enfatizar o lugar que
ele deve ocupar no processo de produção do texto argumentativo e no gênero como
produto final. Ainda nesse encontro, os estudantes realizaram a tarefa de reconstituir o
argumento central de uma carta selecionada pela revista CartaCapital. A partir desse
encontro, cada estudante passou a produzir uma carta por semana em resposta a
matérias da revista selecionadas pelo autor desta pesquisa. Cada um dos doze alunos
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recebia uma cópia da matéria de que tratava carta premiada analisada em sala, e
produzia sua própria carta a partir dessa matéria.
No terceiro encontro, voltou-se à primeira operação retórica a fim de aprofundar
a descrição das funções que cabem a ela no processo de produção da carta do leitor,
enquanto gênero essencialmente argumentativo, com destaque aos elementos
constituintes do argumento: proposição e premissas. Procurou-se mostrar aos estudantes
que essa operação deve representar a tomada de consciência do autor de que a carta
figura como uma réplica a outro texto, contra ou a favor dos argumentos deste.
Procurou-se mostrar também que, nesse processo, o autor da carta encontra-se diante
não apenas do autor da matéria desencadeadora de sua carta, mas diante de um auditório
mais numeroso, onde se encontram do redator da seção de cartas aos demais leitores da
revista. Nesse sentido, é nessa primeira operação, denominada inventio, que os
estudantes na qualidade de autores devem considerar todos esses aspectos em torno da
produção do gênero em questão, os quais se procuraram destacar no terceiro encontro.
No quarto encontro, foi apresentada em detalhes a segunda operação retórica, a
dispositio, ressaltando as etapas que a compõem: exórdio, narração, discussão e epílogo.
Procurou-se mostrar a relação entre a dispositio e a inventio, a partir da compreensão do
argumento como ponto de partida na produção do texto argumentativo, do lugar do
argumento no texto (quando explícito, na etapa denominada ―discussão‖) e dos
diferentes itinerários no processo de produção e disposição final do texto
argumentativo. Ainda no quarto encontro, destacou-se a diferença ―psicológica‖ que
cumpre ao exórdio e ao epílogo em relação à narração e à discussão: enquanto a estas
cumpre o convencimento, àquelas cumpre a persuasão.
O quinto encontro concentrou-se nas características da primeira etapa da
dispositio, o exórdio, com destaque para a importância do conhecimento acerca do
auditório, ou seja, conjunto de leitores da carta, na escolha das estratégias de introdução
do texto. De acordo com o tema discutido na carta, o autor deve adotar uma estratégia
específica, entre as descritas nos tratados de retórica. Embora a carta do leitor costume
ser um gênero breve, seu autor pode dedicar os períodos iniciais a esse propósito.
Seguiu a análise de uma carta selecionada na revista e outra produzida pelo autor da
pesquisa, na tentativa de demonstrar como se dá esta etapa.
No sexto encontro, tratou-se da descrição em detalhes da narração e discussão,
reforçando o aspecto argumentativo delas. À primeira cabe preparar para a apresentação
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do argumento central, que se encontra na segunda. Desde o segundo encontro, os
estudantes analisavam e produziam cartas.
No sétimo encontro, os estudantes debruçaram-se na última etapa da dispositio,
que é o epílogo. Ainda que se tenha tratado de algumas poucas figuras de retórica ao
longo dos encontros, como a metáfora, a metonímia, a personificação, a repetição, a
gradação, nesse momento, deu-se destaque à ironia e à hipérbole, uma vez que
participam da produção de perguntas retóricas e da amplificação, estratégias
recomendadas para esta última etapa.
No que se refere à elocutio, restringiu-se a tratá-la como fase de produção em
que se deve por em prática tudo o que se processou nas operações anteriores.
No oitavo encontro, houve uma avaliação por escrito das atividades desenvolvidas nos
encontros anteriores. Nessas avaliações, os estudantes descreveram, por escrito e
oralmente, suas expectativas e frustrações acerca do processo de apresentação e uso da
técnica, e receberam um retorno, o único retorno, acerca de suas produções textuais.

7.2 Análise das cartas do leitor

Do total de vinte e nove cartas de doze alunos, foram selecionadas dezesseis
cartas de quatro alunos pelo critério simples de que foram quatro alunos que produziram
cartas em todas as quatro etapas. Os outros oito fizeram três ou duas, porque faltaram a
alguns encontros para participarem da prova de ingresso para o mestrado ou por
problemas pessoais. Cientes dos objetivos da pesquisa, todos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
A análise das cartas foi realizada individualmente e, por questão de sigilo, os
alunos selecionados serão denominados de ―A‖, ―B‖, ―C‖ e ―D‖. Para a apresentação da
análise, inicialmente, inserimos as imagens das cartas produzidas por ―A‖. Em seguida,
apresentou-se o quadro analítico da aluna ―A‖ de dupla entrada, cujas colunas estão
identificadas com as cartas 1, 2, 3 e 4 e as linhas identificadas com os seis critérios
analíticos: exigência, público, teoria das estases, inventio, dispositio e estilo, contendo
comentários em cada uma das vinte quatro células. Em terceiro lugar, foram tecidos
comentários sobre a evolução da produção escrita das alunas ―A‖, ―C‖ e ―D‖.
O item seguinte de análise – comentários gerais – faz uma avaliação geral do
aproveitamento dos alunos quanto ao uso dos elementos reconvocados da retórica
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clássica, incluindo as autoavaliações dos mesmos acerca da experiência de intervenção
pedagógica para aprendizagem da técnica em questão.
É importante descrever as especialidades dos alunos matriculados na disciplina
―Escrita: poder e subjetividades‖ do Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem – PGCL, tendo em vista a necessária consciência de que certamente o nível
de escolaridade, bem como suas especialidades influenciaram os resultados da
intervenção: um entendimento mais rápido das proposições de atividades, experiências
prévias com a escrita, a prática de socialização de opiniões, entre outros. Assim,
participaram da intervenção: quatro pedagogas, três jornalistas, duas psicólogas, um
advogado, um geógrafo, uma fisioterapeuta e uma socióloga. A heterogeneidade do
grupo contribuiu para a emergência de pontos de vistas diferenciados em cada etapa do
trabalho, enriquecendo as discussões e os esclarecimentos de dúvidas.
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Figura 1 – Carta 1 ―Complexo de vira-lata‖ / aluna ―A‖

Figura 2 – Carta 2 ―Leis da FIFA‖ / aluna ―A‖
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Figura 3 – Carta 3 ―O Frei e o aborto‖ / aluna ―A‖

Figura 4 – Carta 4 ―O crime compensa‖ / aluna ―A‖
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Quadro 1 – Quadro analítico da aluna ―A‖
Critérios
Carta 1: ―O complexo de viralata‖
1. Exigência
Não cumpre porque trata de
uma característica específica
como uma característica geral.
2. Público
Apesar de a carta se dirigir ao
Celso Amorim, ela parece
dirigir-se também aos demais
leitores da revista, de modo a
pretender criar um público de
vítimas do ―complexo de viralata‖ ao estender uma
característica atribuída à elite
brasileira a todo brasileiro.

Carta 2: ―Leis da FIFA‖

Carta 3: ―O frei e o aborto‖

Cumpre as exigências de
tempo e conveniência.

Cumpre as exigências de
tempo e exigência.

A carta apresenta-se de modo
a parecer criar um público
que busca informação e
também uma opinião acerca
das arbitrariedades da FIFA
no Brasil. (A carta não tem
um destinatário específico).

A carta parece dirigir-se ora a
um júri que deve ser
convencido/persuadido pelo
autor a respeito da
descriminalização do aborto,
ora a um grupo (mulheres e a
Igreja) que deve convencerse/persuadir-se a si mesmo de
que a sociedade já se encontra
em transformação. (A carta não
tem um destinatário
específico).
A carta alinha-se ao gênero
judiciário e ao epidítico, pois
não julga as ações da Igreja
contra as mulheres ao longo
dos séculos, mas também
elogia a conduta do frei Júlian
Cruzalta.

3. Teoria das
estases

A carta compartilha afinidades
com os gêneros judiciário e
epidítico, uma vez que ali todo
brasileiro é acusado de
determinado comportamento e
tal comportamento é
reprovado.

A carta compartilha
afinidades com os gêneros
judiciário e epidítico, pois os
encaminhamentos feitos pela
FIFA são julgados e
criticados ao mesmo tempo.

4. Inventio

A carta fundamenta-se em uma

A carta revela que a autora

A carta mostra que a autora se

Carta 4: ―O crime
compensa‖
Cumpre as exigências de
tempo e conveniência.
A carta apresenta-se de
modo a parecer criar um
público que busca
informação e também uma
opinião acerca da
impunidade diante da
corrupção na política. (A
carta não tem um
destinatário específico).

A carta alinha-se ao
gênero judiciário e
deliberativo, pois avalia os
atos de corrupção dos
políticos brasileiros, mas
parece também especular a
respeito recorrência e
impunidade desses atos e
da aplicabilidade da lei, de
modo a pensar em uma
solução.
A carta mostra que a
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leitura desatenta do artigo,
visto que o articulista parece
posicionar-se contra ele e não
confirmá-lo como se dá na
carta.

parte de informações
correntes sobre o tema da
matéria a que responde,
alçando-se acima do senso
comum.

serve de informações históricas
que pautaram a relação entre a
Igreja, o Estado e a mulher.
Além disso, mostra que a
autora fez uma leitura
cuidadosa da matéria.

5. Dispositio

A carta conta com uma breve
introdução em que é
apresentada genericamente
―certas questões‖ que devem
ser tratadas. No entanto, essas
questões, que são duas, são
desenvolvidas de maneira
desigual: a autora amplia a
discussão sobre a origem e
consequência do ―complexo de
vira-lata‖, e discute
laconicamente a sobre a
mudança desse quadro,
concluindo abruptamente.

A carta apresenta exórdio
que, embora não enumere
precisamente os tópicos a
serem tratados, cumpre a
função de despertar a atenção
e a solidariedade do leitor. No
epílogo aparece a ironia e a
personificação, figuras
características desta etapa. A
carta apresenta um argumento
central capaz de ser
recuperável.

A carta apresenta exórdio
insinuativo, pois o tema tratado
pela carta pode ser tomado por
dúbio ou mesmo torpe para o
auditório em questão. Também
conta com narração e epílogo.
Embora não apareça
materialmente presente o
argumento central da carta, ele
pode ser facilmente recuperado
na carta mediante as demais
etapas.
Cada uma das etapas apresenta
características típicas, no
sentido de criar a persuasão.

6. Estilo

Há o uso do ―plural
majestático‖, em que a autora
procura falar em nome da
coletividade. Há também um
―tom‖ professoral, que de

Uso da 3ª pessoa do singular.
―Tom‘ jornalístico de
denúncia. Não há marca de
interlocução típica do gênero
carta. Emprego da ironia nas

Uso da 3ª pessoa do singular,
marcando distanciamento e
objetividade, na narração. Uso
da 1ª pessoa do plural, no
exórdio e no epílogo,

autora encontra suas
proposições por meio da
especulação acerca das
diferentes razões para o
quase permanente cenário
corrupção na política
nacional. São essas
questões que vão orientar a
construção da carta.
A carta apresenta exórdio
que anuncia o conteúdo da
carta e marca um
posicionamento da autora.
Também conta com uma
narração que assinala as
possíveis origens da
corrupção no Brasil. No
epílogo, há uma conclusão
decorrente da observação
da recorrência de um
elemento que favorece a
corrupção, segundo a
autora: ―o status do réu‖.
Daí ela sugere uma
solução.
Uso da 1ª pessoa do plural,
apresentando situação
comum à autora também: a
corrupção na política
brasileira. No entanto,
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acordo com o público-alvo
pode parecer pedante e pouco
persuasivo. Além disso, a
autora faz uso de palavras
como ―talvez‖ e ―tão‖ de modo
a criar uma instabilidade às
declarações feitas.

Fonte: dados da pesquisa.

expressões ―sua majestade‖ e
―satisfazer os caprichos‖, que
denunciam a atuação
despótica da FIFA.

ressaltando aproximação e
posicionamento em relação ao
tema. Além disso, há o uso de
figuras de retórica exemplares
como a repetição, no caso do
vocábulo ―mulher(es)‖,
metáforas, ampliação e
interrogação.

ainda assim, há
distanciamento e
objetividade no decorrer
da carta. Uso de metáforas
―temáticas‖:
―engravatados‖, ―colarinho
braço‖ e ―terminar em
pizza‖, familiares a quem
acompanha discussões
afins. Emprego de
interrogação.
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7.2.1 Abordagens sobre as cartas da aluna ―A‖1

A análise das cartas permitiu a observação de que a produção competente do
gênero carta do leitor exige que, antes de tudo, o autor seja um leitor competente. Para
ser competente, de fato, na produção desse gênero é preciso que o autor da carta seja
capaz de reconhecer o que a define enquanto gênero argumentativo. Nesse sentido, é
preciso que compreenda não apenas a dinâmica do contexto de produção da carta (por
quê, por quem, para quem, com que propósito e quando ela é escrita), mas também a
dinâmica do próprio texto, que é a dinâmica interna da própria carta. Ou seja, é preciso
que o autor compreenda que ela se constrói a partir de um argumento principal,
estruturante de todo o texto, sem esquecer que esse processo de produção é
desencadeado, por sua vez, pela identificação e confrontação de argumentos presentes
na matéria a que a carta procura responder. Logo, a produção competente da carta do
leitor exige uma leitura competente da matéria, na tentativa de saber qual é o argumento
principal e demais argumentos defendidos ali.
Tendo isso em vista, no que diz respeito às cartas analisadas, é possível afirmar
que a aluna ―A‖, na carta produzida (A:C1), não realizou uma leitura suficientemente
competente da matéria que deflagrou a carta, o artigo de opinião ―A obsessão e o
complexo de vira-lata‖, escrito por Celso Amorim. Desse modo, a A:C1 parece
apresentar uma compreensão confusa e equivocada do que é tratado no artigo, pois
identifica como comum a todo brasileiro uma característica que é atribuída pelo
articulista a um grupo específico: a elite brasileira que, segundo ele, ―insiste em ver o
Brasil como um país pequeno‖ (CARTA CAPITAL, 2011, p.7). Isso faz com que a
carta não atenda ao primeiro critério de análise, que é o de exigência, por não convir
tratar como geral uma característica que é apresentada como particular.
No entanto, ao longo das três cartas seguintes (A:C2, A:C3 e A:C4), à medida
que se familiariza com a carta do leitor enquanto gênero argumentativo e se aproximava
dos elementos da retórica clássica a partir do entimema – compreendido como
argumento e elemento desencadeador do processo de produção do texto –, a autora
vence esse obstáculo inicial.
O segundo critério é o de público e está diretamente associado ao anterior. Isto é,
uma vez que o autor sabe identificar ―a exigência da retórica necessária do momento‖ a
1

No comentário da aluna ―A‖, foi explicada a forma de análise de evolução das cartas, por isso, mais
longo. O que não ocorrerá nos comentários seguintes.
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partir da compreensão efetiva da matéria deflagradora da carta, ele é capaz de saber
também que público tem diante de si – e até que ponto pode, por meio da linguagem,
selecionar, posicionar e ―criar‖ esse público. Por não atender ao critério de exigência na
A:C1, a aluna acabou dirigindo-se a um público que não correspondia ao objetivado
pelo artigo. Além disso, acabou dirigindo-se a um público contrário àquele pretendido
pelo próprio articulista, aparentemente sem se dar conta disso.
Nas demais cartas (A:C2, A:C3 e A:C4), é possível identificar uma compreensão
por parte da autora da carta no que se refere à ―criação‖ do público. Na carta A:C3 –
que responde à matéria de Rodrigo Martins, ―O frei e o aborto‖ –, apesar de não
empregar um vocativo específico, a autora parece dirigir-se a um público específico
formado pela totalidade das mulheres, alvo secular de uma sociedade sexista e
impiedosa, e formado também por membros da Igreja, que hoje veem a instituição
forçada a adaptar-se a mudanças sociais. Nessa carta, a compreensão do critério de
público é satisfatória, o que contribui para uma argumentação mais persuasiva.
No terceiro critério, intitulado teoria das estases, cabe a compreensão de que o
gênero carta do leitor pode abranger um julgamento, uma deliberação e um elogio (ou
censura), é capaz de fazer o autor percebê-la mais claramente como um gênero
argumentativo persuasivo. Mesmo que a carta A:C1 não tenha atendido aos dois
primeiros critérios, nela se manifestam as características previstas no terceiro, uma vez
que ali é possível reconhecer o ataque a um comportamento atribuído – ainda que
equivocadamente – a todo o brasileiro até hoje, o que caracteriza o gênero persuasivo
judiciário, bem como a censura a esse comportamento, caracterizando o gênero
persuasivo epidítico. É válido afirmar que a compreensão de que as características de
cada um dos três gêneros persuasivos da retórica clássica podem predominar, e mesmo
se combinar, no gênero carta foi assimilado desde o início pela aluna ―A‖.
A respeito do quarto critério, denominado inventio, a aluna ―A‖ apresenta um
perceptível avanço no que se refere à compreensão de que, para quem escreve, saber
que proposição pretende defender e que outras proposições são capazes de defender esta
primeira é fundamental. Ou seja, é de grande valia que o autor saiba o argumento
principal do texto que pretende escrever. À medida que se dá este avanço, parece que a
aluna ―A‖ passa a ler mais atentamente a matéria que deflagrou a carta, a fim de
recorrer a aquela como fonte para a ―inventariação‖ do que pode servir como
fundamentação ao argumento a ser defendido. Nesse sentido, é possível ainda perceber
que a autora passa a recorrer a outras fontes no intuito de encontrar proposições que
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fundamentem seu argumento. Assim, o aspecto mais afirmativo da compreensão da
inventio como primeira operação retórica na produção de um texto, é o de saber que,
como ―a argumentação está sempre presente em qualquer texto‖ (PLATÃO; FIORIN,
1991, p. 42), o autor deve, portanto, ser capaz de saber qual o argumento principal do
texto que pretende escrever, antes mesmo de escrevê-lo.
Em relação ao quinto critério, a dispositio, há uma compreensão que parece
acompanhar os estudantes participantes da pesquisa de que o texto argumentativo deve
distribuir-se em três etapas: começo, meio e fim. Ou, em outros termos: introdução,
desenvolvimento e conclusão. Essa divisão faz lembrar aquela preconizada nos manuais
de retórica clássica, mas há, entre a primeira e a segunda, diferenças fundamentais. Uma
delas é a de que, conforme os manuais da retórica clássica são quatro as etapas em que
se distribui o texto argumentativo. À primeira e à última etapa, predominantemente
passionais, cabe ―emoldurar‖ a segunda e a terceira, que compõem o ―bloco
demonstrativo‖ do texto, lugar onde se encontra o argumento principal. A compreensão
desta estrutura como recomendável, mas não obrigatória, é percebida no avanço da carta
A:C1 à A:C4, na proporção em que seu texto passa a ter as ideias não apenas mais bem
distribuídas ao longo dele, mas essa distribuição implica na produção de um texto
argumentativo mais persuasivo. Isto é, a distribuição das etapas nas cartas da aluna ―A‖
parece procurar garantir ao texto, além de objetividade e clareza, uma estruturação que
pretende preparar o leitor para a adesão ao argumento principal veiculado por ele, ou
seja, para a persuasão.
No que se refere ao sexto critério, intitulado estilo, esta corresponde ao
tratamento destinado à linguagem usada na produção do texto a fim de criar ou
aumentar a adesão dos leitores ao argumento ali defendido. Ao longo da produção das
cartas, a aluna ―A‖ parece começar a apoderar-se dos recursos de estilo, como a
metáfora, ajustando-a ao público que procura ―criar‖ para sua carta, e a repetição, sem
que esta figure como uma redundância, mas como um recurso persuasivo, de maneira a
empregá-los nos momentos (etapas) mais apropriados, segundo os clássicos. É possível
perceber também a tentativa dessa autora de alternar a primeira e a terceira pessoa, a fim
de se aproximar e se afastar do leitor para tornar a carta ora mais, ora menos impessoal.
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Figura 5 – Carta 1 ―Complexo de vira-lata‖ / aluna ―B‖

Figura 6 – Carta 2 ―Leis da FIFA‖ / aluna ―B‖
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Figura 7 – Carta 3 ―O Frei e o aborto‖ / aluna ―B‖

Figura 8 – Carta 4 ―O crime compensa‖ / aluna ―B‖
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Quadro 2 – Quadro analítico da aluna ―B‖
Critérios
Carta 1: ―A obsessão e o
complexo de vira-lata‖
1. Exigência
Cumpre as exigências de tempo
e conveniência.
2. Público

3. Teoria das
estases

4. Inventio

Apesar de a carta se dirigir ao
Celso Amorim, ela parece
dirigir-se também aos demais
leitores da revista, de modo a
atingir a um público que
concorda com a ascensão do
Brasil como membro
permanente da ONU e país de
referência internacional, mas
precisa adotar uma perspectiva
capaz de convencer-se disso.
A carta alinha-se ao gênero
judiciário, ao deliberativo e ao
epidítico, pois julga e, ao mesmo
tempo, reprova a atitude da elite
brasileira em relação à ascensão
do Brasil no cenário mundial.
Além disso, elogia e trata da
contribuição do país na
resolução de conflitos
internacionais.
A carta mostra que a autora parte
de informações presentes no
próprio artigo que responde,

Carta 2: ―Leis da FIFA‖

Carta 3: ―O frei e o
aborto‖
Cumpre as exigências
de tempo e
conveniência.
A carta parece dirigir-se
a um público
esclarecido e beminformado que aceita
uma opinião, desde que
fundamentada. (Não
tem um destinatário
específico).

Carta 4: ―O crime compensa‖

A carta alinha-se ao
gênero judiciário, pois fiase em um julgamento das
ações do Brasil diante da
FIFA.

A carta alinha-se ao
gênero judiciário, pois
há um movimento de
contextualização de um
evento para seu
julgamento.

A carta alinha-se ao gênero
deliberativo, pois especula acerca
da melhor solução para um
problema presente: a corrupção na
política brasileira.

A carta mostra que a
autora encontra suas
proposições por meio da

A carta mostra que a
autora parte de
informações presentes

A carta mostra que a autora
encontra suas proposições por meio
de uma especulação que não avança

Cumpre as exigências de
tempo e conveniência.
A carta tem como
destinatário a Revista
Carta Capital e parece
dirigir-se ao público de
modo a fazê-lo confidente
das impressões da autora
acerca das ações da FIFA
no Brasil, enquanto esta o
informa das razões dessas
ações.

Cumpre as exigências de tempo e
conveniência.
Apesar de a carta se dirigir ao
articulista Walter Franganiello, ela
parece dirigir-se também aos
demais leitores da revista, de modo
a pretender criar um público de
confidente do estado de espírito da
autora da carta diante da corrupção
no Brasil, ao mesmo tempo em que
ela procura persuadir esse público
da solução para este problema.
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para encontrar suas proposições.

5. Dispositio

6. Estilo

Apesar da autora ainda não ter
conhecimento dos elementos da
retórica clássica, como o
entimema e as etapas do
discurso argumentativo, ela
consegue construir seu texto a
partir de um argumento central e
fornecer um exórdio e epílogo
bem definidos.
Há trechos vagos, tais quais
―nem tãopouco (sic) uma
preparação prévia do anúncio‖, e
―ou nos olharmos com olhos de
estrangeiros, para enxergar nossa
verdadeira essência‖, que
carecem de explicação.
Uso da 1ª pessoa do plural,
apresentando situação comum à
autora também: a ascensão
política do Brasil no cenário
internacional e o comportamento
da elite brasileira em face de
uma nova situação. No entanto,
ainda assim, há distanciamento e
objetividade no decorrer da
carta. Uso de expressões e

especulação acerca da
relação entre Brasil,
Alemanha, países-sede das
últimas copas, e a FIFA.
A carta conta apenas com
uma brevíssima introdução
e o argumento central.

Uso da 1ª pessoa do
singular, e o emprego das
expressões ―fiquei
imaginando‖ e ―isso só
pode se explicar‖ dão um
―tom‖ de especulação e
confidência à carta.

no próprio artigo que
responde, para
encontrar suas
proposições.
É possível notar que a
autora se empenha em
produzir a carta,
organizando-a a partir
das etapas preconizadas
pela retórica clássica
(exórdio, narração,
confirmação e epílogo).
Do início até o fim da
carta, ela parece fazer
um movimento de mais
demonstrativa para
mais persuasiva. A
autora emprega a
interrogação no
epílogo.
Uso da 3ª pessoa do
singular, no início da
carta, momento mais
demonstrativo, e uso da
1ª pessoa do plural, ao
final, quando a autora
adota um ―tom‖ mais
apelativo, e inclui-se na
questão, enquanto
também mulher.

para além do senso comum, sem
com isso comprometer sua
argumentação, pois ela o usa de
maneira persuasiva.
É possível notar que a autora se
empenha em produzir a carta,
organizando-a a partir das etapas
preconizadas pela retórica clássica
(exórdio, narração, confirmação e
epílogo). Uma vez que ela parece
não contar com muitas informações
precisas para a construção de sua
carta, há um predomínio do aspecto
passional ao longo de todo o texto.

Uso da 1ª pessoa do singular, que
dá um ―tom‖ confessional à carta e
coloca o leitor na condição de
cúmplice. Há o uso da ênfase, do
exagero, que intensificam a
gravidade da situação. Uso da
interrogação. Uso de termos típicos
do discurso político: ―erário‖ e
―cidadão de bem‖.
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metáforas empregadas no artigo,
mantendo uma afinidade com o
articulista. Emprego de
metáforas no exórdio e epílogo,
deflagrando emoção nas duas
―faixas passionais‖. Uso de
interlocuções típicas do gênero.
Fonte: dados da pesquisa.

Uso das metáforas
presentes na matéria a
que procura responder.
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7.2.2 Abordagens sobre as cartas da aluna ―B‖
A respeito da produção das cartas da aluna ―B‖, é possível afirmar que há uma
compreensão progressiva da importância do argumento principal (entimema) como
elemento central a partir do qual o texto é construído. Isso pode ser percebido logo na
segunda carta (B:C2) que, embora breve e confusa, manifesta a presença do argumento
na superfície do texto.
Essa compreensão também parece encontrar-se na segunda e terceira cartas
(B:C3 e B:C4), em que pode ser notada não apenas a tentativa de dispor a carta em
etapas operacionais (a discussão e o epílogo são as mais facilmente percebidas), mas o
uso dos elementos de estilo, como a interrogação e a amplificação, por exemplo,
recomendadas especificamente para cada uma das etapas.
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Figura 9 – Carta1 ―Complexo de vira-lata‖ / aluna ―C‖

Figura 10 – Carta 2 ―Leis da FIFA‖ / aluna ―C‖
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Figura 11 – Carta 3 ―O Frei e o aborto‖ / aluna ―C‖

Figura 12 – Carta 4 ―O crime compensa‖ / aluna ―C‖
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Quadro 3 – Quadro analítico da aluna ―C‖
Critérios
Carta 1: ―A obsessão e o
complexo de vira-lata‖
1. Exigência
Cumpre as exigências de tempo e
conveniência.

2. Público

3. Teoria das
estases

A carta parece dirigir-se a um
público que além de ter lido o
artigo de Celso Amorim, também
o ―blog‖ de Vitor Knijnik, e
concorda com a ascensão do
Brasil a potência internacional.
Mas, ao mesmo tempo, deve-se
precaver de qualquer
deslumbramento. (Não tem um
destinatário específico).
A carta alinha-se ao gênero
judiciário, ao deliberativo e ao
epidítico, pois julga e, ao mesmo
tempo, reprova a atitude da elite
brasileira em relação à ascensão
do Brasil no cenário mundial.
Além disso, adverte dos riscos de

Carta 2: ―Leis da FIFA‖

Carta 3: ―O frei e o
aborto‖
Cumpre as exigências de tempo e Não cumpre a exigência de
conveniência.
conveniência (phronesis),
pois se contradiz ao se
colocar, ao mesmo tempo,
à disposição para o debate
sobre o tema, e não
debatê-lo, recusando-se
mesmo a ouvir o
interlocutor.
A carta parece dirigir-se a um
A carta parece apelar para
público de brasileiros
a solidariedade de um
constrangidos pelas imposições da público indisposto a
FIFA, que, por isso mesmo,
debater o tema, que o vê
devem se exigir das autoridades
como ―tabu‖ ou ―dogma‖,
uma reação em favor da soberania portanto, público esse
nacional. (Não tem um
incapaz de ouvir quaisquer
destinatário específico).
argumentos contrários aos
seus. (Não tem um
destinatário específico).
A carta alinha-se ao gênero
A carta alinha-se ao
judiciário, ao deliberativo e ao
gênero judiciário, uma vez
epidítico, pois julga e, ao mesmo
que julga a iniciativa do
tempo, reprova as decisões da
frei Júlian Cruzalta na
FIFA em relação à organização da defesa da
Copa no Brasil. No entanto, há
descriminalização do
ênfase nos encaminhamentos que aborto.

Carta 4: ―O crime
compensa‖
Não cumpre a exigência
de conveniência
(phronesis), pois
exagera no uso de
metáforas, tornando a
carta de leitura
cansativa e confusa, em
alguns momentos, logo,
inconveniente.
A carta parece dirigir-se
a um público de
eleitores e contribuintes
perplexos e indignados
com a impunidade
diante da corrupção na
política brasileira. (Não
tem um destinatário
específico).
A carta alinha-se com o
gênero judiciário e o
epidítico, uma vez que
reprova o
comportamento dos
políticos brasileiros, e
julga-os como
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4. Inventio

qualquer deslumbramento
decorrente dessa nova situação do
país.
A autora recorre a informações
presentes tanto no artigo quanto
no ―blog‖ para encontrar suas
proposições. Mas também lança
mão do senso comum.

5. Dispositio

Ainda que a autora não
conhecesse à época as etapas do
discurso argumentativo
preconizadas pela retórica, ela
organiza sua carta em etapas
semelhantes. Além disso, é
possível identificar um argumento
central em torno do qual se
organiza o texto. Uso de
interrogação, no epílogo. A
autora cria um título para sua
carta (embora não apareça na
imagem).

6. Estilo

Uso da 1ª pessoa do singular e da

alegam riscos à própria soberania
nacional, o que torna a carta
predominantemente deliberativa.
A carta revela que a autora parte
de informações correntes sobre o
tema da matéria a que responde,
alçando-se acima do senso
comum.

A autora recorre à
reportagem para construir
suas proposições. Mas na
tentativa de defender a
―essência da vida‖, ela
parece recorrer a um
―dogma‖, que é por si só,
indiscutível e,
consequentemente,
refratário a qualquer
argumentação.
É possível notar que a autora se
Ainda que a carta
empenha em produzir a carta,
apresente início, meio e
organizando-a a partir das etapas
fim, não se pode afirmar
preconizadas pela retórica clássica que ela siga às etapas da
(exórdio, narração, confirmação e retórica clássica, visto que
epílogo). Ela abre a carta
não se constrói em torno
enfaticamente, de modo a
de um argumento
despertar a atenção do leitor, além plausível. É possível
de informar sobre o conteúdo.
alegar que a carta simula
um exórdio que sugere
consideração a
posicionamentos
contrários, típico de quem
parece querer examinar
opiniões contrárias.
Uso da 1ª pessoa do singular e da Uso da 1ª pessoa do

corruptos.

A carta revela que a
autora parte de
informações do próprio
artigo e de informações
correntes sobre o tema,
para encontrar suas
proposições.

É possível notar que a
autora se empenha em
produzir a carta,
organizando-a a partir
das etapas preconizadas
pela retórica clássica
(exórdio, narração,
confirmação e epílogo).
O argumento, com sua
proposição central e
fundamentação, surge
sob a forma de duas
interrogações.

Uso da 1ª pessoa do
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1ª pessoa do plural, que traz a
autora para o primeiro plano da
discussão e a envolve na mesma
questão em que se encontram os
leitores. Uso de palavras e
expressões pouco frequentes, que
denotam a erudição da autora,
contribuem para a formação de
um ethos autorizado. Mas esse
mesmo uso pode tornar a carta
confusa, cansativa e, portanto,
menos persuasiva. Uso de
metáforas alinhadas.

Fonte: dados da pesquisa.

1ª pessoa do plural, que traz a
autora para o primeiro plano da
discussão e a envolve na mesma
questão em que se encontram os
leitores. ―Jogos de palavras‖ que
lidam com o aspecto denotativo e
conotativo de expressões, como
―muito dinheiro está em jogo
(literalmente)‖ e ―de camarote
mesmo só conseguiremos assistir
a destruição da soberania‖, além
de intervenções e interrogações
diretas ao leitor, que contribuem
para a formação de um ethos
inteligente e, portanto,
potencialmente persuasivo.

singular e 1ª pessoa do
plural, que traz a autora
para o primeiro plano da
discussão. Destaque para a
metáfora ―mas não posso
dar as minhas mãos a
cumprimentá-lo‖, e para as
reticências no último
parágrafo, que separam
uma atitude racional de
uma atitude intransigente,
pois ambos os recursos
simulam cordialidade e
dissimula uma postura
radical.

plural, apresentando
situação comum à
autora também: a
corrupção na política
brasileira. No entanto,
ainda assim, há
distanciamento e
objetividade no
decorrer da carta. Uso
recorrente de metáforas
que tornam a carta ora
grandiloquente, ora
cansativa e confusa.
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7.2.3 Comentários sobre as cartas da aluna ―C‖
Sobre a produção das cartas da aluna ―C‖, podem ser destacados dois aspectos
referentes à apropriação dos elementos da retórica clássica. O primeiro trata da
compreensão do argumento como elemento central do texto argumentativo, sem o qual
não há argumentação, logo, não há discussão nem diálogo. Isso pode ser notado na
terceira carta da aluna ―C‖ (C:C1) em que, diante do ―dogma‖ e descriminalização do
aborto, ela parece querer fugir à discussão. Para isso, constrói sua carta a partir de um
argumento aparente. Pois, em vez de conter a proposição que a autora pretende sustentar
seguida da fundamentação dessa proposição, no lugar da fundamentação esse
argumento apresenta apenas a recusa de dar prosseguimento à discussão, revelando-se
argumento nenhum.
O segundo aspecto referente à apropriação dos elementos da retórica trata da
observância da metáfora enquanto recurso estilístico. Os manuais de retórica clássica
empregados neste trabalho sugerem o uso desses recursos em etapas específicas,
preferencialmente no exórdio e no epílogo. O uso indiscriminado desse recurso pode
confundir o leitor, o que implica a perda da objetividade, clareza e do poder persuasivo
do texto. Nesse sentido, na carta C:C4, a autora emprega exageradamente a metáfora,
criando o efeito contrário ao pretendido. Isso evidencia que o uso desses recursos deve
estar em consonância com a técnica.
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Figura 13 – Carta 1 ―Complexo de vira-lata‖ / aluna ―D‖

Figura 14 – Carta 2 ―Leis da FIFA‖ / aluna ―D‖
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Figura 15 – Carta 3 ―O Frei e o abordo‖ / aluna ―D‖

Figura 16 – Carta 4 ―O crime compensa‖ / aluna ―D‖
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Quadro 4 – Quadro analítico da aluna ―D‖
Categorias
Carta 1: ―A obsessão e o
complexo de vira-lata‖
1. Exigência
Não cumpre a exigência de
conveniência (phronesis)
porque trata de uma
característica específica como
uma característica geral. Além
disso, desqualifica o auditório
a que se dirige quando define
como ―utopia‖ o desejo de
reconhecimento do Brasil por
todos os países, ―porque nem a
maior potência (os EUA)
agrada a todos...‖
2. Público
A carta parece procurar dirigirse a totalidade dos brasileiros,
reprovando uma atitude
autodepreciativa, mas que o
articulista atribui apenas à
parte da elite brasileira. Isso
compromete a carta diante do
público de leitores reais. (Não
tem um destinatário específico)

3. Teoria das
estases

A carta compartilha afinidades
com os gêneros judiciário e
epidítico, uma vez que ali todo
brasileiro é acusado de
determinado comportamento e

Carta 2: ―Leis da FIFA‖ Carta 3: ―O frei e o aborto‖

Carta 4: ―O crime compensa‖

Cumpre as exigências
de tempo e
conveniência.

Cumpre as exigências de
tempo e conveniência.

Cumpre as exigências de tempo
e conveniência.

A carta parece dirigir-se
a um público formado
pela ―maioria dos
brasileiros‖, que
discorda do
oportunismo de uma
minoria que usufrui de
vantagens
proporcionadas pelas
―leis da FIFA‖. (Não
tem um destinatário
específico)
A carta alinha-se ao
gênero judiciário e ao
epidítico, pois julga e,
ao mesmo tempo,
reprova o

A carta parece dirigir-se a um
público que anseia por ver o
desmantelamento de
instituições que afrontam a
liberdade individual em razão
de seus preceitos e dogmas,
como considera a Igreja. (Não
tem um destinatário
específico)

A carta parece dirigir-se a um
público (do qual a autora faz
parte) formado por eleitores
brasileiros esclarecidos e beminformados, que, mesmo diante
de reiterados casos de corrupção,
mantêm-se otimistas acerca do
estabelecimento da justiça. (Não
tem um destinatário específico)

A carta compartilha
afinidades com os gêneros
judiciário e epidítico, uma
vez que a Igreja é acusada e
censurada por postura

A carta compartilha afinidades
com os gêneros judiciário,
deliberativo e epidítico, uma vez
que ali parlamentares são
acusados de corrupção e, por
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tal comportamento é
reprovado.

4. Inventio

5. Dispositio

A carta fundamenta-se em uma
leitura desatenta do artigo,
visto que o articulista parece
posicionar-se contra ele e não
confirmá-lo como se dá na
carta.
Apesar de a autora não
conhecer, à época, as etapas do
discurso argumentativo
preconizadas pela retórica
clássica, ela organiza sua carta
em etapas semelhantes. É
possível, ainda, identificar um
argumento central, embora
derivado de uma leitura
equivocada do artigo. Há uma
contradição entre o que a
autora demonstra sentir no
exórdio e no epílogo: enquanto
no primeiro se mostra frustrada
(―infelizmente‖ e ―a tristeza
vem mesmo da vergonha‖), no
último se mostra entusiasmada
(―quero mais alegrias como
esta‖).

comportamento
oportunista de uma
minoria de brasileiros
diante das imposições
da FIFA na organização
da Copa no Brasil.
A carta fundamenta-se
em informações
presentes na matéria e
no senso comum.

intransigente.

isso, censurados. O teor
deliberativo fica por conta da
especulação no sentido de
encontrar uma solução para a
corrupção: a cassação por
eleitores.
A carta fundamenta-se em
A carta fundamenta-se em
informações presentes na
informações presentes na
matéria e no senso comum,
matéria e no senso comum, de
embora suas proposições não onde a autora retira suas
tratem diretamente da questão proposições.
do aborto.
A carta conta apenas
Embora a carta se apresente
É possível notar que a autora se
com a comparação dos
confusa por efeito de
empenha em produzir a carta,
efeitos das leis da FIFA amplificações e contrastes
organizando-a a partir das etapas
dentro e fora do Brasil, recorrentes, ainda assim é
preconizadas pela retórica
dos efeitos delas sobre a possível afirmar que ela se
clássica (exórdio, narração,
maioria dos brasileiros, constrói em torno de um
confirmação e epílogo). O
seguida de uma
argumento, com exórdio e
argumento, com sua proposição
conclusão. Porém, da
epílogo. O lugar apropriado
central e fundamentação, pode
comparação e
para o uso da amplificação é
ser recuperado na carta. O
conclusão é possível
o epílogo, seu uso
exórdio cumpre a função de
depreender o argumento indiscriminado pode incorrer captar a solidariedade do leitor,
central da carta.
em efeito diferente do
ao tratar da insatisfação do
pretendido.
brasileiro, e antecipar
informações sobre o conteúdo da
carta. A narração prepara para a
apresentação do argumento.
Cabe ao epílogo a função de
reiterar e amplificar o
argumento.
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6. Estilo

Uso da 1ª pessoa do singular e
da 1ª pessoa do plural, que traz
a autora para o primeiro plano
da discussão e a envolve na
mesma discussão em que se
encontram os leitores. Uso de
um ―tom‖ categórico parece
querer instaurar proposições
absolutas.

Fonte: dados da pesquisa.

Uso da 3ª pessoa que
marca distanciamento
no tratamento do tema.
Uso do discurso direto
para
Uso de um ―tom‖
categórico e da
amplificação parecem
querer instaurar
proposições absolutas,
fundamentadas no
senso comum (―jeitinho
brasileiro‖).

Uso recorrente de aspas para
marcar a duplicidade de
sentido de palavras
empregadas. Uso de um
―tom‖ categórico e da
amplificação, ao longo de
toda carta, parecem querer
instaurar proposições
absolutas. Contrastes entre
expressões como ―Só o fato
de um frei‖ e ―o princípio de
liberdade na boca de todos‖ e
imprecisões como ―Porque o
mundo (e as pessoas) têm
(sic) pressa‖ podem confundir
os leitores, o que acaba
prejudicando a identificação
do argumento e a própria
persuasão.

Uso da 3ª pessoa, na parte da
carta que corresponde ao ―bloco
demonstrativo‖ e uso da 1ª
pessoa do plural, ao final,
quando a autora adota um ―tom‖
mais apelativo, e inclui-se na
questão, na qualidade de
eleitora.
Uso da apóstrofe ―aqui para nós‖
simula familiaridade com o
leitor para a confissão na forma
da metáfora ―lobo não come
lobo‖. Imediatamente, essa
metáfora é remediada por uma
segunda apóstrofe ―quero dizer‖,
seguida da frase ―parlamentar
não pode julgar parlamentar‖,
atitude que recupera,
ironicamente, o distanciamento
―conveniente‖ à carta. Com essa
estratégia, a autora faz o epílogo
cumprir sua função de etapa em
que deve ocorrer a amplificação
do argumento e arremate do
texto, portanto, a parte mais
persuasiva do discurso.
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7.2.4 Comentários sobre as cartas da aluna ―D‖
Apesar de as três primeiras cartas da aluna ―D‖ (D:C1, D:C2 e D:C3) apresentarem
problemas retóricos semelhantes, como o uso de ―tom‖ categórico em declarações malfundamentadas e contraditórias, de amplificações e contrastes exagerados, é possível afirmar
que na última carta analisada (D:C4) há um avanço significativo. Nela a autora abandona o
―tom‖ categórico e exageros empregados antes, e passa a empregar os recursos estilísticos nas
etapas apropriadas, exórdio e epílogo principalmente. Além disso, a disposição das etapas
próxima daquela sugerida nos manuais de retórica clássica contribuem para o aumento da
força persuasiva da carta na medida em que previne o uso indiscriminado de recursos
estilísticos e favorece a clareza na apresentação do argumento.

7.3 Comentários gerais
A partir da metodologia de ensino proposta, que estabeleceu a produção de uma carta
do leitor por participante ao final da apresentação de cada elemento da retórica clássica
reconvocado, foi possível constituir um corpus com o total de vinte nove cartas produzidas
por doze participantes.
Nesse corpus estão incluídas as dezesseis cartas selecionadas acima e as demais cartas
que permitiram avaliar o uso desses elementos pelos estudantes em sua produção. Nelas é
possível identificar as seguintes recorrências:
- a resistência inicial dos estudantes ao uso da técnica, principalmente entre
aqueles que afirmavam já conhecer outra técnica de produção de textos. Estes são, na maioria,
profissionais que têm na escrita seu principal instrumento de trabalho; O caso mais
emblemático é o da aluna ―D‖, que, em sua produção, deixa transparecer essa resistência, e,
em sua autoavaliação, afirma:

Sinceramente, o aprendizado dessa técnica parece que mais me atrapalhou
do que contribuiu (história da tartaruga e da centopéia). Por ter feito
faculdade de jornalismo, o conceito de carta do leitor que sempre me foi
passado é de algo opinativo, espontâneo, livre, que não tem o intuito de
convencer os demais a adotar o seu ponto de vista. Sempre vi a carta do
leitor como algo que expressa tão somente uma opinião – contra ou a favor,
sem maiores pretensões. Tão simples que todos podem fazê-lo. A técnica
apresentada na sala de aula me apresentou uma carta do leitor bem diferente
do que pensava – rebuscada, “engessada”, minuciosamente pensada, com o
intuito de ganhar a opinião dos outros leitores. Essas características tão
divergentes – entre o conceito que já tinha da carta do leitor e o que me foi
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passado – me confundiram totalmente! Nos exercícios de carta, acredito
que fui muito mal, porque não consegui ir além da técnica para aplicá-la e
nem ser fiel ao antigo conceito que já tinha. Ter um conceito prévio,
mesmo errôneo, prejudicou muito meu desempenho.
(Autoavaliação da aluna ―D‖)

A autoavaliação acima possibilita assinalar que a aluna ―D‖ dispunha de uma
percepção equivocada do gênero carta do leitor, que a fazia vê-lo como opinativo, mas ―sem
maiores pretensões‖ no que se refere a convencer os leitores. Além disso, ela deixa claro que
resistiu ao uso da técnica. Na última frase, admite que possuía uma concepção errônea sobre o
gênero. Ao que parece, a resistência apresentada nas três primeiras cartas, parece ceder na
quarta tentativa, quando a aluna produz uma carta em que faz uso dos elementos apresentados
até ali, permitindo reconhecer nela o argumento principal e a disposição do texto em etapas
bem-definidas, com os recursos estilísticos recomendados para cada uma delas. Curiosamente,
entre as vinte e nove cartas produzidas, essa carta foi a que melhor combinou concisão e
argumentação inteligente, critérios da revista CartaCapital para premiação da carta do mês.
A fim de abranger a produção dos demais participantes desta pesquisa, são
apresentadas abaixo o que se pode observar em suas cartas ao longo dos encontros:
- Logo após a apresentação dos elementos e dos exemplos, esses elementos são
empregados;
- Uso indiscriminado dos recursos estilísticos antes de saberem em que etapas
devem são mais bem empregados;
- Compreensão do exórdio e epílogo como etapas passionais e da narração e
confirmação como o bloco demonstrativo;
- Conscientização do público a quem é dirigida a carta, percebida desde o
exórdio;
- Conscientização de que há um ―adversário‖ a ser vencido e um ―júri‖ (e, por
conseguinte, um ―juiz‖) a ser convencido e mobilizado.
- Compreensão de que há uma diferença significativa entre argumentar e
persuadir que não pode ser desprezada.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o trabalho empreendido com os doze alunos do curso de pós-graduação, é
possível afirmar que os elementos da retórica clássica parecem permanecer em pleno vigor no
que respeita a contribuir para a objetividade, clareza e persuasão do texto argumentativo,
quando empregados por esses estudantes, a despeito dos mais de vinte séculos que separam o
contexto original em que surgiram e o momento atual.
Apesar da investigação aparentemente pequena, porque desenvolvida em uma sala de
aula, no período de oito semanas, e a partir da reconvocação de elementos específicos da
retórica clássica, a saber, o entimema e o conjunto de etapas previstas na dispositio, é possível
também afirmar que a compreensão do funcionamento desses elementos, especificamente da
centralidade do argumento, na produção do texto argumentativo, e da disposição deste em
etapas operacionais facultativas, pôde contribuir favoravelmente para o desenvolvimento da
escrita argumentativa desses estudantes.
A compreensão desses elementos da maneira como são apresentados nos tratados em
questão, aos quais recorreu o autor desta pesquisa ao elaborar o conteúdo dos oito encontros,
acaba por implicar também a compreensão das operações que os preveem e que os inserem no
processo de produção do texto argumentativo. Se esta compreensão ampliada não é capaz de
trazer consigo o contexto vivo da produção dos textos argumentativos conforme aconteciam à
época dos antigos mestres da retórica, ao menos ela pode reforçar a noção de que todo texto
se dirigi necessariamente a um auditório específico, seja ele formado por milhares de pessoas,
seja ele formado por um único indivíduo, que deve ser considerado em sua particularidade por
quem fala ou escreve, uma vez que este tenha a pretensão de fazer valer suas opiniões, isto é,
argumentar persuasivamente.
Menos que recuperar uma tecnologia de vinte e cinco séculos no que respeita à escrita
argumentativa persuasiva, este trabalho pretendeu provocar o contato com um recurso
discursivo secularmente conhecido e laboriosamente construído, destruído e reconstruído,
desde Córax e Tísias, no século XVI, na antiga Sicília, até hoje em dia (haja vista os recentes
esforços em recuperar, traduzir e reeditar obras ou mesmo fragmentos sobre o tema). Se não
se pode reivindicar para este trabalho o mérito de uma imersão aprofundada na questão,
reivindica-se, ao menos, o registro de tê-la exposto diante de estudantes que, em oito semanas,
descobriram, ou simplesmente, confirmaram que a busca pelo domínio da escrita de modo a
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despertar a atenção de interlocutores, alcançar a sua solidariedade e provocar a sua adesão à
suas ideias é uma empreitada que atravessa milênios.
Além disso, haver ressaltado para esses estudantes que o ensino da retórica, em todos
os tempos, sempre se viu restrito a classes mais abastadas ou aos membros de instituições
poderosas, assim como sempre se viu obrigado a sair de cena durante regimes
antidemocráticos, pode ter contribuído para a reflexão sobre a importância do ensinoaprendizagem da escrita argumentativa hoje na vida de indivíduos oriundos de parcelas da
sociedade menos favorecidas, que vivem sob uma democracia ainda tão incipiente.
Por meio das avaliações feitas por esses doze estudantes, assim como por meio das
cartas produzidas, foi possível notar que, para eles, o uso da técnica pode ser promissor, desde
que conte com um período maior para ser desenvolvida. Um indício de que ela pode
contribuir com a escrita argumentativa é o depoimento de uma estudante que afirma que.

Isso não é o mesmo que afirmar que, para argumentar persuasivamente, o autor do
gênero carta do leitor, ou de qualquer outro gênero, uma vez de posse das estratégias
retóricas, pode prescindir de uma pesquisa prévia mínima acerca do que pretende defender em
seu texto. O que se pôde concluir da leitura do fragmento acima é que ―o domínio da técnica‖
veio contribuir para a superação de uma visão mistificadora que ―dá voz‖ apenas aos
especialistas e silencia todos os demais, privando os últimos de até mesmo questionar os
primeiros.
O caráter de intervenção que orientou este trabalho possibilitou esse retorno por parte
dos participantes do processo. Eles relataram suas avaliações acerca do uso dos elementos
reconvocados da retórica clássica, do entimema como argumento central e ponto de partida do
processo argumentativo e das etapas operacionais organizadoras do texto enquanto um
argumento em si. Eles deixaram entrever também suas inquietações, em breve depoimentos
em sala de aula, a respeito de o quanto é insuficiente a formação oferecida aos estudantes no
ensino fundamental e médio acerca da prática da escrita argumentativa, uma prática tão
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necessária nos mais diversos espaços sociais: na família, na escola, no trabalho. Essa
inquietação era permanente entre eles.
Outra conclusão a que se pôde chegar nesta pesquisa é de que a diferença significativa
entre argumentar e persuadir parece acentuar-se na medida em que os estudantes se
familiarizam com os elementos retóricos reconvocados. Assim, argumentar continua
correspondendo à formulação de um ou mais argumentos com conclusão e premissas
verdadeiras ou verossímeis. Para isso, é preciso, pois, ter à mão, no mínimo, um argumento,
seja ele explícito ou implícito. Porém, esse processo argumentativo pode ser persuasivo ou
não. Isto é, pode ser capaz de sensibilizar e, por conseguinte, mobilizar os ouvintes ou leitores
acerca do que é defendido explícita ou implicitamente no argumento – ou não.
De acordo com o que se pôde observar nesta pesquisa, o que é capaz de tornar um
texto argumentativo persuasivo, ou mais persuasivo, é o uso consciente dos elementos
reconvocados da retórica clássica. Em outros termos, a partir do momento que os estudantes
sabem qual é o argumento a ser defendido, os textos argumentativos por eles produzidos (ou
seja, as cartas) passam, em sua maioria, a ser desenvolvidos de modo a que todas as etapas em
torno da discussão (etapa na qual se encontra o argumento) se voltam para a adesão dos
interlocutores a proposição ali defendida.
É preciso destacar que nem todos os estudantes lograram sucesso na produção das
cartas do leitor fazendo uso da técnica. As razões possíveis são diversas. As mais apontadas
pelos estudantes é o conflito desencadeado pelo confronto entre as estratégias adquiridas ao
longo educação básica e àquelas decorrentes da reconvocação. Por conseguinte, a
apresentação da carta do leitor enquanto um gênero argumentativo também resultou em
resistência da parte dos estudantes (principalmente entre aqueles formados em jornalismo) em
encará-lo como tal. É possível afirmar que, em geral, os doze estudantes desconheciam as
particularidades do gênero carta do leitor, ou possuíam um conhecimento incipiente – o que
pode revelar que o gênero não vem recebendo o devido tratamento tanto na educação básica
quanto em cursos superiores em ele deveria ser abordado. Há ainda aqueles que alegaram não
terem se dedicado o suficiente em razão da proximidade do processo seletivo para o mestrado
(parte da turma era formada por ―alunos especiais‖).
Ainda assim, foi possível notar um empenho geral de todos os doze estudantes no
sentido de aprender e empregar quaisquer estratégias que pudessem ser úteis na produção de
textos argumentativos, o que parece revelar o reconhecimento de uma deficiência
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generalizada na prática da escrita argumentativa, mesmo entre estudantes com formação
superior em áreas afins aos estudos da linguagem.
À hipótese da centralidade o argumento, seguiu-se a de que a produção do texto
argumentativo acontece, simultaneamente de ―dentro para fora‖ e de ―cima para baixo‖. Ou
seja, ao mesmo tempo em que o ato da escrita prevê um texto com ―início, meio e fim‖, a
consciência de que a escrita é um ato argumentativo persuasivo faz com que o autor do texto
encaminhe o seu leitor ou ouvinte a aderir a uma proposição específica, para a qual, todo o
texto deve convergir. Embora a carta do leitor, devido às contingências impostas ao próprio
gênero, seja um texto breve, foi importante para os estudantes compreender que tudo o que
―entra‖ no texto deve convergir para a adesão à proposição central dele.
De tudo o que se pode concluir da breve experiência proporcionada por essa pesquisa, é que
talvez um caminho possível para o avanço dos estudos da linguagem, no sentido de
possibilitar a estudantes de diferentes classes sociais uma aprendizagem eficaz da prática da
escrita argumentativa, seja um recuo estratégico. Isto é, recuar para avançar. Um recuo no
espaço e no tempo. Talvez seja preciso revisitar os clássicos, reconvocá-los. Recuperar o que
se perdeu nas dobras do tempo. Quem sabe não se encontre entre mestres como Aristóteles,
Cícero, Quintiliano ―elo perdido‖ para a compreensão das limitações e deficiências do ensinoaprendizagem da escrita atual. Ou, nas palavras de Henri-Irénée Marrou, ―Talvez isto se deva
apenas ao fato de a conhecermos [ a retórica] e de nos termos tornados, de novo, bárbaros‖.
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ANEXO A – MATERIAL TRABALHADO EM SALA DE AULA I

FICHAMENTO: EXÓRDIO
Segundo Cícero (séc. II a. C.), em Retórica à Herênio, há quatro ―gêneros de causa‖ que
podem apresentar-se ao orador, a saber: honesta, torpe (ou paradoxa), dúbia (ou duvidosa) e
humilde (ou baixas). No primeiro tomo de Instituições Oratórias, Quintiliano (séc. I d.C.)
acrescenta um quinto gênero: a causa ―escura‖.
A causa é ―honesta‖ quando se defende o que a maioria defende, ou se ataca o que ela assim o
faz. É ―tope‖ (ou paradoxa) quando se dá o contrário da honesta. ―Dúbia‖ quando conta com
uma parte honesta e uma parte torpe. ―Humilde‖ quando a matéria que trata é de pouca
importância. E a causa é considerada ―escura‖ quando é complicada e incoerente.
O exórdio – método de iniciar o discurso – deve adaptar-se ao gênero da causa. Segundo esses
mestres da retórica antiga, ele se divide em duas categorias: a introdução (ou princípio) e a
insinuação. A finalidade do exórdio é tornar os ouvintes atentos, dóceis e benevolentes.
―Esta tripla utilidade, isto é, que os ouvintes se mantenham continuamente atentos, dóceis e
benevolentes conosco, embora se deva buscá-la em todo o discurso, é preparada sobretudo no
exórdio‖ (CÍCERO, 2005, p.63).
Na obra acima, Cícero estabelece que, de acordo com o gênero da causa em questão, uma das
disposições acima deve ser engendrada no auditório (juiz e júri). Se a causa se apresenta
dúbia, é necessário captar a benevolência do auditório, por meio da clareza da razão para que
a parte torpe não prejudique a parte honesta. Se a causa se apresenta torpe, é necessário
também captar a benevolência deste, o que dá por meio da insinuação e do ataque ao
adversário, tornando-o odioso, indigno ou desprezível frente ao auditório. Se a causa se
apresenta humilde, é necessário torná-lo atento, enumerando as partes em questão e fazendoas ganhar importância aos olhos do auditório. E, enfim, se a causa se apresenta escura, é
necessário tornar o auditório dócil, expondo a causa com bom-humor, clareza, organização,
precisão e, principalmente, concisão. Na causa honesta, o exórdio é facultativo.
Para Cícero, há quatro maneiras de fazer o ouvinte benevolente: com base ou na figura do
orador, ou na do adversário, ou na do auditório, ou com base na própria matéria da causa.
Para fazer o auditório benevolente com base na figura do orador, deve-se conciliar a matéria
da causa ao ofício do orador, aos feitos pessoais deste nesse sentido, ou apontar as próprias
deficiências contando com o auxílio dos ouvintes para se fazer entender.
Com base na figura do adversário, torna-se o auditório benevolente na medida em que se
despertam neste o ódio, a indignação e o desprezo ao adversário – ―por que, assim como he
para desejar o merecer do Juiz mais favor que o adversario, assim he menos mal o merecer
menos odio que elle‖ (QUINTILIANO, 1836, p.147). A baixeza, a insolência, a traição, a
crueldade, a malícia e a depravação são exemplos do que desperta o ódio. A violência, a
tirania, as vantagens tiradas da riqueza, dos conchavos, dos parentescos, em detrimento da
verdade, são exemplos do que desperta a indignação. A inércia, a covardia, a ociosidade e a
luxúria são exemplos do que desperta o desprezo.
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Com base na figura do próprio auditório, conquista-se a benevolência deste ao enumerar as
ocasiões em que participação do auditório foi determinante para causas semelhantes, em que
seus membros agiram com coragem, sabedoria, mansidão ou magnificência.
Com base na matéria da causa, Cícero recomenda elevar a importância da matéria que
defende e rebaixar a do adversário, na tentativa de granjear a benevolência dos ouvintes.
O orador deve recorrer à insinuação quando impedido de fazer uso da introdução. Tal
impedimento pode ocorrer em três ocasiões: quando a causa é torpe; quando o auditório
parecem persuadidos do contrário, ou quando parecem cansados do que do que disseram o
adversário.
No primeiro caso, o orador deve recorrer à insinuação a fim de desassociar ―o homem do
fato‖, ou seja, quem praticou (ou pratica) determinada ação do que ela parece representar. É
possível fazer isso concordando com o adversário no que diz respeito ao fato, mas afastando o
réu dele; assim como comparando ao caso outros semelhantes, mas empregando a
amplificação.
No segundo caso, o orador deve atacar os pontos mais fortes da argumentação adversária,
despertando a dúvida sobre o discurso alheio.
No terceiro caso, Cícero aconselha provocar o riso – por meio da fábula, do exagero, da
inversão – ou a surpresa (por meio de uma semelhança, um verso, uma interpretação), porém
sem tomar mais tempo que o necessário.
A diferença entre a introdução e a insinuação é que aquela se dá às claras, direta e
explicitamente, enquanto está implicitamente – ―Toda arte de ocultar, e insinuar com rodeios
uma verdade áspera, consiste em começar por uma coisa que agrade os ouvintes, ou mereça a
sua aprovação e assenso, na qual vá concluída implicitamente a proposição dura, ou paradoxa,
que gradualmente e com cores plausíveis venhamos depois desenvolver‖ (QUINTILIANO,
1836, p.147).

CARTA DO LEITOR (produzida pelo professor para uso em sala)
Independentemente do gênero, da cor ou do credo, não há pessoa que não reconheça o valor
da liberdade. A expressão jurídica ―habeas corpus‖, que significa ―que tenhas o teu corpo‖,
marca bem que o usufruto da liberdade se faz sentir na posse do próprio corpo. A história
prova que a Igreja sempre se mostrou mais verdadeiramente preocupada com o controle os
corpos do que com a salvação das almas, de modo que sempre interferiu e procurou regular a
vida sexual tanto dos fiéis, insuflando neles a culpa, o medo e a vergonha do desejo, quanto
dos seus próprios ministros, impondo-lhes o celibato. Ao longo dos séculos, tais imposições
resultaram sempre mais sofrimento e morte, que redenção e caridade, principalmente para as
mulheres. A descriminalização do aborto menos tem a ver com a suposta salvação do embrião
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que insistem em personificar, do que com o controle sobre o corpo da mulher que parecem
desprezar. O que, de fato, está em questão é o direito de decidir sobre a própria vida, o próprio
destino, sem riscos ou condenação. Enfim, mulher, que tenhas teu próprio corpo!
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ANEXO B – MATERIAL TRABALHADO EM SALA DE AULA II

FICHAMENTO: NARRAÇÃO E CONFIRMAÇÃO
A NARRAÇÃO
I – De acordo com Cícero, há três tipos de narração:
1. Aquela em o orador expõe o que aconteceu e capta cada detalhe proveitoso.
2. Aquela em que o orador entrecorta o discurso para ―fazer fé‖ (tornar digno de crédito,
prestar testemunho autêntico), incriminar, fazer uma transição ou uma preparação.
(Trata-se de breves sequências narrativas por meio das quais o orador evoca cenas que
tornam o discurso mais plástico, mais pictórico, de modo a aumentar-lhe a carga
dramática).
3. Apoia-se nas ações ou personagens:
3.1. As que se apoiam nas ações dividem-se em 3 espécies: fábulas, histórias e
argumentos. (para Cícero este gênero se afasta das ―causa civis‖. No entanto,
Aristóteles menciona uma passagem em que Esopo, na defesa de um político
acusado de corrupção, emprega a célebre fábula ―A raposa e o ouriço‖).
a) FÁBULAS: contêm ações que não são nem verdadeiras nem verossímeis.
b) HISTÓRIAS: trata-se de fatos.
c) ARGUMENTOS: trata-se de ações que poderiam ter acontecido. (aqui é
conveniente citar a terceira acepção do verbete ―argumento‖ presente no
Dicionário de Gêneros Textuais de Sérgio Roberto Costa (2008): ―Na
linguagem cinematográfica, seria a apresentação escrita, geralmente sucinta,
de enredo (v.) ficcional, documental, didático, etc. a partir do qual se
desenvolve, com maior detalhamento e indicações técnicas, roteiro (v.) para
obra cinematográfica ou televisiva‖.
3.2. Aquelas que se apoiam nos personagens devem ter ―festividade nas falas,
diferentes ânimos, variedade de situações‖. (aproximam-se do drama).
II – Três qualidades convêm à narração: brevidade, clareza e verossimilhança.
1. BREVIDADE: resumir fatos. (Para Aristóteles, porém, ―é ridículo pretender (...) que a
narração seja rápida. Seria pôr-se na situação daquela pessoa que, instada por um
padeiro para que lhe dissesse se devia fazer a massa dura ou mole, replicou: ‗Por quê?
É impossível fazê-la bem?‘‖. Portanto, para o filósofo estagirita, nem prolixidade, nem
a concisão: a ―justa medida‖.)
2. CLAREZA: conservar a ordem cronológica.
3. VEROSSIMILHANÇA: seguir os costumes, as opiniões de modo a tornar o relato
crível: ―É comum a verdade não conseguir obter a fé quando se negligenciam os
preceitos que garantem a verossimilhança‖ (Cícero, 2005, p.69).
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TESE DE ADESÃO INICIAL, TESE PRINCIPAL, FATOS E PRESUNÇÕES:
―Ao iniciar um processo argumentativo visando ao convencimento, não devemos propor de imediato
nossa tese principal, a ideia que queremos ‗vender‘ ao nosso auditório. Devemos antes preparar o
terreno para ela, propondo alguma outra tese, com a qual nosso auditório possa antes concordar.
(ABREU, 2008, p.45).
―Essa tese preparatória chama-se TESE DE ADESÃO INICIAL. Uma vez que o auditório concorde
com ela, a argumentação ganha estabilidade, pois é fácil partir dela para a tese principal. As teses de
adesão inicial fundamentam-se em FATOS ou em PRESUNÇÕES‖ (idem, p.46).
―As presunções são suposições fundamentadas dentro daquilo que é normal ou verossímil‖ (idem,
p.46).
―Quando queremos argumentar pela analogia, utilizamos como tese de adesão inicial um fato que
tenha uma relação analógica com a tese principal‖ (idem, p.64).
―A argumentação pela analogia na precisa ser longa. Às vezes, em uma frase é possível sintetizá-la
(...)‖ (idem, p.66).

A CONFIRMAÇÃO
A confirmação (ou argumentação, para Cícero) é onde se encontra o entimema, ou argumento
central. Ali a ―causa‖ se torna argumento que se constitui de proposição e demonstração, e
pode variar de extensão de acordo com as circunstâncias:
―O discurso comporta duas partes, já que é necessário indicar o assunto tratado e, em seguida,
proceder à demonstração. Aliás, é impossível, uma vez que esteja indicado o assunto, omitir-se à
demonstração, tanto quanto proceder a essa demonstração sem ter previamente anunciado o assunto.
Com efeito, ao demonstrar, demonstra-se alguma coisa somente se a anuncia visando demonstrá-la. A
primeira dessas é a exposição, ao passo que a segunda é a argumentação, é a nossa distinção entre
questão e demonstração‖ (ARISTÓTELES, 2011, p.250).
―Enfim, a argumentação mais completa e perfeita é aquela que se divide em cinco partes: proposição,
razão, confirmação da razão, ornamentação e complexão. A proposição mostra resumidamente o que
desejamos provar. A razão é o motivo que, com breve explicação, demonstra ser verdadeiro o que
afirmamos. A confirmação corrobora com mais argumentos a razão brevemente apresentada. Uma vez
confirmada a argumentação, empregamos a ornamentação para honestar e enriquecer o exposto. A
complexão finaliza com brevidade, reunindo as partes da argumentação‖ (CÍCERO, 2005, p.119).

―Toda a esperança de vencer e todo o método de persuadir estão na confirmação e na
refutação. Quando tivermos apresentado nossos argumentos e destruído os do adversário,
teremos, então, cumprido inteiramente a tarefa do orador‖ (CÍCERO, 2005, p.71).

117

ANEXO C – MATERIAL TRABALHADO EM SALA DE AULA II

FICHAMENTO: EPÍLOGO OU PERORAÇÃO
1. Segundo Aristóteles (séc. IV a. C.), na Retórica,
1. 1. A peroração, [sic] compõe-se de quatro partes: a primeira consiste em dispor bem o ouvinte em
nosso favor e dispô-lo mal para com o nosso adversário; a segunda tem por fim amplificar ou atenuar
o que se disse; a terceira, excitar as paixões no ouvinte; a quarta, proceder a uma recapitulação.
(ARISTÓTELES, 2011,p.220).
1. 2. Depois dos fatos terem sido demonstrados, pede a ordem natural que se recorra à amplificação
ou à atenuação, pois sem haver acordo sobre os fatos passados é impossível proceder à apreciação
dos mesmos. Os próprios corpos só crescem dos elementos preexistentes (ARISTÓTELES, 2011,
p.220).
1. 3. Depois de estabelecida claramente a natureza e importância dos fatos, é mister levar o ouvinte a
sentir paixões; estas paixões são: a compaixão, a indignação, a cólera, o ódio, a inveja, a cobiça e o
espírito de contestação (ARISTÓTELES, 2011, p.220).
1. 4. No exórdio, basta expor o assunto, para que nada escape do que vai constituir o objeto do juízo,
mas na peroração é mister recapitular as provas que serviram para a demonstração‖.
(ARISTÓTELES, 2011, p.220).
Obs.: Ainda segundo Aristóteles, na peroração, é comum o orador empregar duas figuras: a ―ironia‖
e a ―interrogação‖.
2. Para Cícero (séc. II e I a. C.), em Retórica a Herênio,
2. 1. ―As conclusões, que entre os gregos se chamam epílogoi, são tripartidas e constituem-se de
enumeração, amplificação e comiseração. Em quatro lugares podemos usar da conclusão: na
introdução, depois da narração, depois do argumento mais forte e no final‖ (CÍCERO, 2005, p.143).
2. 2. Ainda conforme a arte estabelece, não apenas a causa como um todo disporemos no discurso,
mas também cada um dos argumentos se organizará em proposição, razão, confirmação da razão,
ornamentação e conclusão (...). Essa disposição é, portanto, dupla: uma nos discursos, outra nos
argumentos, de acordo com os princípios da arte (CÍCERO, 2005, p.169).
3. De acordo com Quintiliano (séc. I d. C.), no tomo I da obra Instituições Oratórias,
3.1 Seguia-se a peroração, a que alguns chamam cúmulo, outros conclusão. Ela tem duas partes.
Uma consiste em coisas, outra nos afetos. A repetição, e ajuntamento das coisas, chamando pelos
gregos recapitulação, e por alguns latinos enumeração, primeiramente refaz a memória do juiz: põe
além disso diante dos olhos em um quadro circunscrito a causa inteira, e faz enfim que aquelas
coisas, que espalhadas no corpo do discurso teriam talvez menos força, agora juntas tomem da sua
mesma união nova eficácia (QUINTILIANO, 1836, p.314).
3.2. Pois não sou da opinião dos que julgam que a diferença dos afetos do exórdio aos do epílogo
consiste em terem aqueles por objeto os desastres futuros, e estes os passados. A diferença está em
que no princípio se deve tratar, com mais parcimônia e modo, a misericórdia do juiz do que no
epílogo, onde é permitido empregar todos os afetos, e pôr em uso para isso apóstrofes, e
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prosopopeias, introduzindo as personagens vivas, mortas, a falar, e apresentar diante dos juízes as
virtudes do réu, que não se usam ordinariamente nos exórdios (QUINTILIANO, 1836, p.136).

