
Uma boa argumentação abre portas. É no que se 
acredita desde a Antigüidade, quando as primei-
ras técnicas retóricas foram criadas para conven-

cer e persuadir o público de uma idéia que, independen-
temente de ser verdadeira, é eloquente. 

Numa era de informação global, no entanto, em 
que comunicar está na base das relações pessoais e 
profissionais, estar familiarizado com as principais for-
mas de convencimento virou um trunfo de mão du-
pla: quem sabe a importância de convencer alguém 
saberá também não cair tão fácil na primeira lábia de 
um interlocutor. 

- Num mercado altamente competitivo e em ace-
lerada mudança, a habilidade de comunicar ideias 
e convencer as pessoas da necessidade de mudan-
ças é essencial. Nestas circunstâncias, o domínio 
das técnicas de persuasão cria um diferencial va-
lioso - diz Jairo Siqueira, consultor em criativida-
de e negociação. 

A ressaca eleitoral de novembro que o diga, depois 
que o debate político se intensificou, mostrando a im-
portância de separar o joio de uma falácia do trigo de 
um bom argumento, não só durante o horário eleitoral 
gratuito, como também na imprensa, no bate-papo de 
bar, nos comentários em ônibus e táxis, nas men-
sagens de internet, enfim, mesmo nas conversas 
casuais e informais do dia a dia. 





Mestre em estudos literários pe-
la Unesp, o linguista Victor Hugo 
Caparica lembra que mesmo as re-
lações interpessoais são, em última 
análise, relações interdiscursivas. 
Ou seja: na maior parte do tempo, 
estamos argumentando em maior 
ou menor grau com as pessoas que 
nos cercam, influenciando e sendo 
por elas influenciados. 

- E isso pode ser desde uma 
simples conversa no corredor até 
uma negociação de vendas ou in-
vestida romântica. Em todos os 
casos, estar preparado para lidar 
com essas relações dialógicas im-
plica não apenas falar ou escrever 
melhor, como também estar menos 
suscetível a tais astucias da enun-
ciação - observa. 

Alvo fácil 
Caparica ministrou em setem-

bro o curso de extensão universitá-
ria "Retórica e argumentação: da re-
tórica clássica à moderna análise do 
discurso", no Centro Universitário 
de Araraquara, São Paulo, e acredi-
ta que mais urgente do que apren-
der a usar as artimanhas do discur-
so é entender como não ser um al-
vo fácil para elas. 

- Nossa sociedade é formada e 
permeada pelos mais variados e mul-
tiformes tipos de discurso, e muitos 
deles parecem invisíveis aos olhos 
de um leigo. É preciso abrir os olhos 
das pessoas para essa realidade so-
cial - afirma. 

Por isso, estar retoricamente 
preparado para as relações dialógi-
cas - e um bom começo pode ser se-
guir as orientações destas páginas -
é também estar vacinado contra ar-
gumentações inconsistentes ou até 
fajutas, tanto quanto para persua-
dir os outros. Essa preparação repre-
senta, nos dias de hoje, uma verda-
deira conquista da cidadania. 



Um argumento só é consistente 
se levar em conta o inter locutor . 
Para V i c t o r Hugo Capa r i ca , da 
Unesp, é essencia l respe i ta r as 
opiniões e valores do público, não 
o forçando a abraçar a posição do 
enunciador, mas sim conduzindo-o 
passo a passo por caminhos lógicos 
até um entendimento mútuo. 

- A o falar com uma plateia de 
pessoas de idade com determinado 
valor social, se contrariar esses va-
lores já vou começar mal, não vou 
conseguir convencê-la - acrescenta 
Maria Teresa de França, professora 
de redação e l inguagem jurídica na 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). 

Para Capar ica , mu i tas vezes 
não consegu imos convencer ou 

persuadir nossos interlo-
cutores s implesmente porque 
não nos colocamos do outro 
lado do diálogo, fechando os 
olhos e ouvidos para aquele 
em quem deveríamos prestar 
mais atenção. 

O l ingüista lembra ainda que 
não existe um único t ipo de público, com 
uma única hierarquia de valores e ideo-
logias. Existe o público de uma sala de 
aula do ensino médio, o de uma reunião 
de executivos de uma grande empresa, 
o de eleitores de uma cidade ou estado, 
e os públicos formados por uma única 
pessoa, como quando conversamos com 
um amigo. 

- Para cada t ipo de público, assunto, 
s i tuação e in tenção, haverá um con-
j u n t o ideal de expedientes e técnicas 

a r g u m e n t a t i v a s para se a t i ng i r a 
eficácia. Assim, não existe um único 
recurso ou dica que possa garant ir 
o sucesso de um orador, mas um 
grande grupo desses recursos a ser 
estudado - af i rma. 



A atração pelo argumento 



Formular tese inicial 

para criar adesão 

A etapa seguinte para persuadir é a 
formulação de uma tese, na qual é impor-
tante fixar o objetivo do discurso, saber do 
que queremos convencer o público. 

- Uma boa dica é ter uma tese 
de adesão inicial, uma idéia de fácil e 
consensual aceitação que possa levar 
ao que se quer afirmar. Posso partir 
da idéia de que mortes acidentais são 
tragédias que devem ser evitadas ao 
máximo, para iniciar uma argumenta-
ção contra a posse de armas de fogo 
ou contra o uso de álcool no trânsito 
- af irma Victor Hugo Caparica. 

O passo seguinte é a argumentação. 
Segundo Osório A n t o n i o Cândido da 
Silva, professor especialista em técnicas 
de comunicação e expressão verbal, um 
bom argumento no início do discurso 
é o " ímã da atenção" , aquele que vai 
desafiar o público. 

- T u d o isso numa l inguagem simples 
e clara, à altura da compreensão do leitor 
que não terá elementos para discordar. 
Na parte f inal, a argumentação volta a 
fazer referência, não por acaso, ao ímã 
da atenção usado no início. Aqui ele re-
aparece fortalecido por todo o processo 

desenvolvido, não deixando alternativa 
ao público que não seja concordar e 
aceitar que foi persuadido - explica. 

Osório An ton io Cândido da Silva avalia que, após 
criar um a r g u m e n t o desaf iador, devemos fazer uma 
análise de fatos que sustentem o raciocínio inicial para 
"desmontar as resistências do opositor, conduzindo-o 
para uma situação em que ele possa admit ir somente o 
que o autor espera". Obtida esta primeira "v i tó r ia " , diz 
Silva, a missão de persuadir estará bastante faci l i tada. Os 
próximos argumentos, então, deverão ter uma estrutura 
sequenciada que dirija o raciocínio da plateia para a lógica 
e concordância de ideias do discurso. 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa , São Paulo, ano 5, n. 60, p. 42-47, out. 2010.




