LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL – UNILOGOS
PROGRAMA DE MESTRADO INTERNACIONAL
EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

EDUARDO ROBERTO CAJUEIRO RIBEIRO

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO DE ALUNOS DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CFS – DA ESCOLA
DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA – EEAR,
GUARATINGUETÁ, SP

Cachoeira Paulista/SP
2019

EDUARDO ROBERTO CAJUEIRO RIBEIRO

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO DE ALUNOS DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CFS – DA ESCOLA
DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA – EEAR,
GUARATINGUETÁ, SP

Dissertação apresentada como parte dos requisitos
para obtenção do título de Mestre em Educação, pelo
Programa de Mestrado Internacional em Ciências da
Educação, da Logos University International –
Unilogos.
Área de concentração: Educação
Orientador: Professor Dr. Leonardo Bastos Ávila (PhD)

Cachoeira Paulista/SP
2019

EDUARDO ROBERTO CAJUEIRO RIBEIRO

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO DE ALUNOS DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CFS – DA ESCOLA
DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA – EEAR,
GUARATINGUETÁ, SP

Dissertação apresentada como parte dos
requisitos para obtenção do título de Mestre em
Educação,
pelo
Programa
de
Mestrado
Internacional em Ciências da Educação, da Logos
University International – Unilogos.
Área de concentração: Educação

Data: 02 de abril de 2019.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Gabriel César Dias Lopes (PhD)

Prof. Dr. Zoran Vitorovic (PhD)

Prof. Dr. Kemal Yildirim (PhD)

Prof. Dr. Leonardo Bastos Ávila (PhD)

Dedico este trabalho aos alunos SGS,
Esquadrão Branco, da 246.ª turma de
formandos da EEAR, pelo consentimento
no uso dos seus textos nesta pesquisa e
pelo crescimento que me proporcionaram
com suas colocações.

AGRADECIMENTOS
Com o sentimento de ter cumprido mais uma missão, dou por finalizada esta
Dissertação de Mestrado. A linguagem mais técnica utilizada neste trabalho,
exigência do círculo acadêmico de uma forma geral, fez-me desejar, com ardência, o
momento de redigir estas palavras de agradecimento num estilo mais literário,
linguagem que tem melhores núpcias com meu coração poético e pouco pragmático.
Nem sempre é fácil achar palavras para expressar, à altura, o sentimento de
gratidão a pessoas e situações que me envolvem, mas, em cada pulsar de minhas
veias, eu sinto a intensidade de tantas contribuições.
Agradeço, primeiramente, à minha família, meus dez irmãos, cunhados e
sobrinhos, amores maiores da minha vida. Reverencio sobretudo minha mãe, que,
aos 92 anos, conserva uma pureza de sentimentos raras vezes encontrada, e meu
pai (in memoriam), que, não tendo nenhum estudo, sempre soube nos incentivar ao
conhecimento e à aprendizagem.
Distingo, com muito apreço, meu amigo Edwalds Farias, que me impulsionou
na realização do Curso de Mestrado e, em diversas situações da minha vida, deume o incentivo sem o qual os meus passos teriam sido breves e desimportantes.
Enalteço ainda meus amigos de sala na EEAR, Walter, Cristiane, Denise,
Douglas e Heloísa, cujas constantes conversas e discussões me inspiraram vários
argumentos que foram moldando meus pensamentos. Agradeço também aos
amigos Sílvia e Leandro, pelo apoio nos gráficos, e aos demais da equipe, Daniella,
Emília, Jeane e Marcelo, que, de alguma forma, contribuíram com este trabalho.
Agradeço especialmente ao Brigadeiro Jayme Ferreira Junior, Comandante
da Escola de Especialistas de Aeronáutica, por me autorizar a pesquisa com os
alunos, e também aos meus chefes Cel Lombardi, Ten Cel Henrique e Ten Daniella
Brizon, pelo apoio e compreensão.
Como penúltima citação, agradeço à Icconesp Educacional, pelo acesso ao
curso de Mestrado; à professora Ma. Marcilene Rodrigues Pereira Bueno, que
iluminou o caminho desta minha pesquisa; e à professora Ma. Maria Ligia Carrijo,
pelos constantes apoios.
Finalmente, quero expressar minha imensa gratidão a Deus, pelo privilégio
de conviver com todos acima mencionados e por irrigar a minha vida com situações
propícias ao progresso pessoal e profissional.

"A aranha realiza operações que lembram o tecelão,
e as caixas suspensas que as abelhas constroem
envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas
até mesmo o pior dos arquitetos difere, de início, da
mais hábil das abelhas, pelo fato de que, antes de
fazer uma caixa de madeira, ele já a construiu
mentalmente. No final do processo do trabalho, ele
obtém um resultado que já existia em sua mente
antes de ele começar a construção. O arquiteto não
só modifica a forma que lhe foi dada pela natureza,
dentro das restrições impostas pela natureza, como
também realiza um plano que Ihe é próprio,
definindo os meios e o caráter da atividade aos
quais ele deve subordinar sua vontade."
(Karl Marx, O Capital)

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar o modo como os alunos se comportam
diante da necessidade de se manifestar no exercício da argumentação, quer
produzindo suas próprias defesas, quer avaliando argumentos que lhes são
apresentados. Esta é uma pesquisa de caráter descritivo em que se pretende
verificar o quanto as orientações atinentes a conteúdo e informatividade podem
contribuir para a melhoria da qualidade da argumentação. Participaram deste estudo
28 alunos da 2.ª série do Curso de Formação de Sargentos da Escola de
Especialistas de Aeronáutica, todos maiores de idade e com Ensino Médio completo.
O pressuposto norteador desta pesquisa é a defesa, consignada por estudiosos do
assunto, de que o convencimento é resultado não só da argumentação mas
principalmente de fatores particulares que nos individualizam, como ideologias
políticas e religiosas, preferências pessoais, temperamento, educação, dentre
outros. Os argumentos podem ir ao encontro de ou de encontro a esses fatores, o
que determina ou não a adesão do interlocutor. Mas, apesar desses fatores
adjacentes que concorrem para a aceitação ou não de uma tese, a boa
argumentação se mantém como importante pilar na arte de convencer. Ocorre,
porém, que os argumentos apresentados pelas pessoas em geral, e, em especial,
pelos alunos, costumam moldar-se de forma inconsistente, o que acaba
comprometendo o objetivo maior do texto dissertativo, que é convencer. Essa
inconsistência e a análise das possíveis causas serão detidamente exploradas ao
longo deste trabalho. Esta pesquisa teve início logo no primeiro dia de aula, em
fevereiro de 2017, com as primeiras informações sobre dissertação e argumentação,
assuntos sobre os quais os alunos, pelo que eles mesmos disseram, já tinham
algum conhecimento, mas cujo aprofundamento se fazia necessário primeiramente
devido ao conteúdo programático da disciplina de Língua Portuguesa e também,
num segundo momento, em decorrência do trabalho que envolve esta Dissertação
de Mestrado.
Palavras-chave: argumentação, convencimento, empecilhos, alunos.

ABSTRACT
This study aims to analyze how students behave in the face of the need to express
themselves in the exercise of argumentation, either by producing their own defenses
or by evaluating arguments presented to them. This is a descriptive research in
which we intend to verify how much the orientations related to content and
informativeness can contribute to the improvement of the quality of the
argumentation. Participated in this study 28 students of the 2nd series of the Training
Course of Sergeants of the School of Aeronautics Experts, all adults and with full
high school. The guiding presupposition of this research is the defense, stated by
scholars of the subject, that the conviction is a result not only of the argument but
mainly of particular factors that individualize us, such as political and religious
ideologies,

personal

preferences,

temperament,

education,

among

others.

Arguments can meet or meet these factors, which determine or not the adherence of
the interlocutor. But, in spite of these adjacent factors that contribute to the
acceptance or not of a thesis, good argumentation remains an important pillar in the
art of convincing. However, the arguments presented by the people in general, and
especially by the students, tend to be shaped in an inconsistent way, which ends up
compromising the main objective of the dissertation text, which is to convince. This
inconsistency and the analysis of possible causes will be carefully explored
throughout this work. This research began as early as the first day of school in
February 2017, with the first information about dissertation and argumentation,
subjects on which the students themselves had some knowledge, but whose
deepening was necessary first Due to the programmatic content of the Portuguese
language course and also, in a second moment, due to the work that involves this
Master's Dissertation.
Keywords: argumentation, persuasion, obstacles, students.
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INTRODUÇÃO
A exposição de um pensamento em forma de palavras escritas e a sua
captação por meio da leitura sempre tiveram destaque em sociedades letradas.
Desde que a escrita surgiu, ela se tornou uma ferramenta das mais eficientes para
se transmitir às futuras gerações os fatos relativos aos seus antepassados. No
mundo moderno não é diferente. Embora hoje existam inúmeros recursos
tecnológicos de transmissão e recepção de informações, como filmagens e gravação
de voz, a escrita se mantém como um eficiente instrumento de comunicação. Para
Maria Thereza Fraga Rocco (1996, apud PAVÃO, 2000), embora não se subestime
o papel da mídia nas práticas de leitura/escrita na contemporaneidade, o livro
continua tendo um lugar especial no exercício dessas práticas.
Mas, apesar de sua inegável importância e de sua presença considerável no
dia a dia da população, para grande parte das pessoas, a escrita não costuma ser
tarefa fácil. As dificuldades de ordem gramatical são muitas, mas há também
entraves relativos às ideias a serem expostas e à clareza quanto ao que se diz.
Essas dificuldades, nem sempre fáceis de resolver, criam, junto à população de uma
forma geral, inclusive entre pessoas com bom nível de instrução, o estigma de que a
expressão escrita é uma atividade a ser exercida por alguns poucos contemplados
com esse dom.
Embora a inclinação natural seja um componente a se considerar, outros
elementos concorrem para que um indivíduo possa se comunicar a contento na
linguagem escrita. Afora o fator gramatical, de inegável importância, mas que não
constitui o cerne da questão a ser analisada neste trabalho, fatores que envolvem
vivência pessoal participam da elaboração de um escrito, por parte do emissor, e da
leitura, por parte do receptor. Quem produz um texto o faz baseado em experiências
de vida e visão de mundo particular. Quem lê o texto também o faz amparado nas
experiências pessoais e no modo particular de ver o mundo (FIORIN, 2016). Ou
seja, tanto a produção quanto a leitura de um texto são atividades que envolvem
formatações pessoais, e tanto o produtor quanto o leitor são, ainda que nem sempre
se deem conta, conduzidos pelo leme do contexto pessoal. Daí a explicação para o
fato de o leitor muitas vezes não concordar com os parâmetros nos quais o produtor
do texto se amparou para produzi-lo e nem sempre comungar, na totalidade ou em
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parte, das ideias expostas num texto, fazendo ressalvas a algumas ou a várias
colocações.
Importante também é a constatação de que um mesmo leitor, a cada nova
leitura de um mesmo texto em intervalos de tempo, acaba abstraindo informações
que, numa leitura anterior, talvez não tenha sido apreendida, tornando-se com isso
um participante ativo da construção do texto. No dizer de Ingedore Koch (2011,
p. 157),
Importante é o aprendiz notar que cada nova leitura de um texto permitirá
desvelar novas significações, não detectadas nas leituras anteriores. Esse
fato poderá, inclusive, servir-lhe de motivação, despertando-lhe mais gosto
pela leitura ao perceber que, pela reconstrução que ele próprio faz do texto,
acaba por recriá-lo, tornando-se, por assim dizer, o seu coautor.

Essa coautoria é prerrogativa do leitor, uma vez que este é variável, pois
diversas pessoas leem um texto, e cada uma delas o vê sob as experiências
particulares. Nesse sentido, considerando que, como diz Koch, o leitor participa da
construção do texto, pode-se então afirmar que uma produção escrita nunca está
completamente acabada, mas que sua complementação vai se dando a cada nova
leitura pelas mesmas ou por diferentes pessoas. Inclua-se nessas variantes de
leitura a aceitação ou não de um argumento ⎯ assunto foco desta Dissertação ⎯,
pois um convencimento que não se deu em determinado momento pode se efetivar
a partir de novas vivências que a pessoa for acumulando. Isso se confirma nos
dizeres de Perelman & Tyteca (2017), para os quais a argumentação eficaz é a que
consegue aumentar a intensidade de adesão de forma que se desencadeie nos
ouvintes a ação pretendida ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação,
que se manifestará no momento oportuno.
Qualquer produção de texto é fruto de experiências, e disso não se pode
fugir. Experiências boas ou ruins, edificantes ou destrutivas, relevantes ou
desimportantes, todo ser humano as vive com maior ou menor intensidade, e todas
elas geram uma reação, uma euforia ou um incômodo que fazem com que nos
projetemos nas nossas expressões verbais. Uma mesma experiência pode produzir
reações distintas em duas ou mais pessoas. Tudo isso vai compondo o indivíduo, e
essa composição se reflete na construção do texto, por parte tanto do produtor
quanto do leitor (KOCH, 2011), processo em que inegavelmente se vão edificando
também as bases da argumentação.
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É importante considerar tudo isso para que se possa compreender por que
as pessoas têm aceitações diferentes diante de um argumento. A esse respeito,
Perelman & Tyteca (1999, apud FIORIN, 2016) colocam que a argumentação tem
uma natureza não coerciva: deixa ao ouvinte a hesitação, a dúvida, a liberdade de
escolha; mesmo quando propõe soluções racionais, não há uma vencedora infalível.
Todos os seres humanos trazem em si o potencial argumentativo,
característica que se consolida devido a três fatores que nos particularizam: a vida
em sociedade, o raciocínio complexo e o uso da fala. Isso se ampara na fala de
Vygotsky (1998, apud RABELLO e PASSOS, 2010), para o qual a linguagem é
considerada o instrumento mais complexo para viabilizar a comunicação e a vida em
sociedade. Sem linguagem, o ser humano não é social, nem histórico, nem cultural.
Rabello e Passos (2010) colocam também que a cultura é uma das principais
influências no desenvolvimento e que, embora haja divergências, o contexto cultural
é palco das principais transformações e evoluções.
A vida em sociedade nos faz ter contato com inúmeras situações com as
quais concordamos e queremos reforçar, ou não concordamos e procuramos
solucionar. O raciocínio complexo nos permite elaborar equações sociais na busca
de melhores formas de atingir nossos anseios. E a fala é o que permite que
tenhamos condições de explanar os nossos posicionamentos com os detalhes que
julgarmos necessários. Esses três fatores envolvem a questão que constitui o núcleo
deste trabalho: a argumentação. O domínio eficiente dessa técnica sempre
constituiu um inegável mecanismo de defesa. Essa colocação se espelha nas
palavras de Meyer (2016, p. XI): “Quem quiser não ser submisso, mas ser capaz de
fazer que sua voz seja ouvida em pé de igualdade com a dos outros, precisa
também saber argumentar e defender-se.” Por essas palavras, vemos que a
argumentação é uma arma contra a opressão, da qual por vezes somos vítimas.
A análise que se desenvolverá nesta Dissertação será embasada em vasta
referência bibliográfica atinente tanto à questão da argumentação em si quanto a
assuntos relacionados ao teste de argumentação aplicado aos alunos. Neste
trabalho há, também, colocações que são reflexões nascidas de momentos de
introspecção sobre a comunicação humana, em especial o ato de argumentar.
Essas reflexões são resultado dos vários anos de acompanhamento a alunos em
seus escritos, observações que agora se formalizam como objeto de análise. Além
dessa causa, há que se destacar também que as leituras realizadas para a
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confecção deste trabalho suscitaram ideias interessantes, muitas das quais foram ao
encontro de aspectos que eu já pensava. Meyer
(2016) alude a esses aspectos ao afirmar que, devido ao fato de que toda
persuasão é autopersuasão, o leitor tem a impressão de ter encontrado a resposta a
uma pergunta que ele já achava pertinente.
Esta Dissertação está dividida em cinco capítulos. No capítulo 1,
apresentarei os procedimentos metodológicos e situarei a pesquisa, bem como o
contexto em que ela ocorre e os esclarecimentos sobre o público-alvo.
No capítulo 2, será explanada a argumentação em si, com toda a base
norteadora desta pesquisa, como as concepções de argumento sob o olhar de
especialistas, os tipos de raciocínio e a defesa de que a argumentação pode ser
aprendida.
No capítulo 3, será abordada a produção do texto, momento em que
veremos os empecilhos ao seu desenvolvimento e alguns impasses a se vencer no
tocante à argumentação.
No capítulo 4, farei a explanação sobre o teste de argumentação aplicado
para avaliar o resultado das informações passadas e mostrar a fragilidade contida
em certos argumentos e o convencimento firmado em outros.
Finalmente, no capítulo 5, será exposto um questionário que apliquei aos
alunos, com comentários sobre o modo como eles veem o ato de dissertar.
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CAPÍTULO 1 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGIOS
1.1 Situando a pesquisa
A questão motivadora desta pesquisa de Mestrado é fruto de uma
experiência de vinte e um anos de docência no ensino de Redação. Embora essa
experiência envolva as três modalidades textuais básicas (descrição, narração e
dissertação), a explanação, neste trabalho, ficará restrita ao texto dissertativo, por
duas razões: primeiro por ser o tipo em que os alunos costumam apresentar maiores
dificuldades, as quais serão devidamente explanadas ao longo desta pesquisa;
segundo por ser uma atividade comunicativa bastante comum à população adulta,
visto estarmos, em diversos momentos das nossas conversas, tentando convencer o
interlocutor. As palavras de Anthony Weston (1996, p. 6) reforçam a pertinência de
se escolher o texto dissertativo para estudo:
Pede-se aos estudantes destes cursos que aprendam a pensar pela sua
cabeça, que formem opiniões próprias de forma responsável. A habilidade
para defender opiniões próprias é um sinal dessa capacidade e é por isso
que os ensaios argumentativos são tão importantes.

Em nosso mundo de falantes, cada qual com ideias próprias e individuais a
respeito de uma série de questões sociais, não é de se admirar que a prática
argumentativa seja uma constante em nosso cotidiano.
Para a abordagem e fundamentação das ideias que aqui serão postuladas,
autores diversos serão referenciados, os quais, com suas defesas, contribuirão para
a sustentação dos detalhes axiológicos do tema foco desta pesquisa. Dentre eles,
destacam-se cinco que servirão como fio condutor indispensável para amparar a
análise proposta neste trabalho: José Luiz Fiorin, Bernard Meyer, Othon Moacyr
Garcia e a dupla Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca. A indispensabilidade
destes se deve ao fato de serem nomes que se debruçaram no estudo profundo das
questões da linguagem, em particular a argumentação, e com isso se tornaram
referências nesse campo. Alguns desses autores, como Fiorin e Garcia, adentram
também o ramo gramatical em seus escritos, mas esse tópico ficará à parte neste
trabalho, devido ao objetivo central desta pesquisa, que é o estudo dos meandros da
argumentação e a sua aplicação nos textos de alunos.
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1.2 Contexto da pesquisa e esclarecimentos pertinentes
O contexto desta pesquisa limita-se ao âmbito da Escola de Especialistas de
Aeronáutica – EEAR, em Guaratinguetá, SP, cujos alunos constituem a essência
das minhas atividades como professor de Redação.
Ao longo de vinte e um anos trabalhando nessa Instituição, pude
desenvolver um olhar mais atento às dificuldades que tais alunos costumam
apresentar no que diz respeito à produção de textos. Muitos são os problemas
percebidos, que podem ser classificados da seguinte forma, conforme a incidência:
•

Problemas de longo alcance: São aqueles que abrangem recorrentes turmas,
aparecendo com uma frequência até preocupante. É o caso da falta de
informatividade e da falta de progressão.

•

Problemas de médio alcance: Ocorrem também com certa frequência, porém em
menor escala que o item anterior. Nesse quesito encontra-se a abordagem do
tema e a coerência das ideias.

•

Problemas de curto alcance: Ocorrem de forma mais espaçada e envolvem uma
parcela menor de alunos, merecendo, porém, os devidos esclarecimentos para
se atingir o aperfeiçoamento. Nesse quesito podemos citar a falta de relação
entre ideias.
A superação desses percalços concorre para a melhoria da qualidade dos

argumentos, que é o assunto central desta Dissertação. É pertinente esclarecer,
porém, que este estudo tem cunho mais constatativo do que corretivo na turma em
que ele foi realizado. Analisar o que torna inconsistente a argumentação presente
em textos de alunos é uma tarefa que exige um longo tempo de observação. Muitos
são os fatores que interferem nessa problemática.
Podemos observar, pela experiência, que algumas deficiências, conforme
mencionado, são comuns a todos os alunos; outras acontecem de forma mais
isolada, tendo uma representatividade mais reduzida. O objetivo maior do trabalho
do professor, porém, que é desenvolver nos alunos um olhar atento a questões
sociais e encaminhá-los para uma melhor vivência em sociedade, encontra plenitude
com as atividades desenvolvidas em sala de aula, e em particular as referentes ao
ensino da língua portuguesa. Quanto a isso, fiquemos com as palavras de Simone
Selbach (2010, p. 129):
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Como hoje não há como se fugir da necessidade de uma aprendizagem
permanente, é importante ensinar o aluno a aprender, saber pesquisar,
argumentar com lucidez, assumir visão sistêmica do mundo, libertar-se de
preconceitos, socializar-se, e a aprendizagem da sua língua é
imprescindível ferramenta para isso tudo.

A carga horária com uma turma de alunos da 2.ª série na EEAR é de 57
tempos (57 aulas) de 45 minutos, prazo seguramente exíguo para orientar sobre
estrutura do texto dissertativo e qualidades estilísticas, como informatividade,
coerência, progressão, além do apoio em assuntos gramaticais. Com todo esse
conteúdo, é expressivo mencionar a impossibilidade de se levantar as deficiências,
elaborar técnicas de aperfeiçoamento e aplicá-las na mesma turma que é suporte da
pesquisa, uma vez que, findos os 57 tempos de aula aludidos, os alunos que
constituem o público-alvo inicial do trabalho não mais terão aulas de Redação,
passando a dedicar-se a outras disciplinas do seu apertado currículo militar. Daí o
caráter inicialmente constatativo desta pesquisa, conforme já mencionado.
Convém esclarecer também que o Curso de Formação de Sargentos (CFS)
na EEAR tem duração de dois anos e é composto de quatro séries (uma série por
semestre). Durante esse período, os alunos têm disciplinas que podem ser divididas
em três modalidades:
•

disciplinas militares: os alunos adquirem conhecimentos e praticam atividades
inerentes à carreira que seguirão;

•

disciplinas das especialidades: os alunos são divididos entre as dezesseis
especialidades (do CFS) e aprendem conteúdos sobre o ramo profissional a que
se destinam;

•

disciplinas de formação geral: o conteúdo aqui apresentado é de caráter não
necessariamente militar e envolve as disciplinas de português, inglês,
matemática, física, química e educação física.
Nesta última modalidade se enquadram as aulas de Redação, cujo objetivo

é aprimorar a capacidade expressiva e aperfeiçoar as qualidades gramaticais dos
futuros sargentos. Considerando que todos os alunos já apresentam o Ensino Médio
completo ⎯ uma das exigências para o ingresso nos cursos da EEAR ⎯, e partindo
do pressuposto de que eles já têm certa base gramatical, o trabalho realizado pelos
professores de Português enfoca a produção de textos, e somente com os alunos da
1.ª e 2.ª séries. Esse trabalho é dividido da seguinte forma: na 1.ª série, aulas de
descrição e narração; na 2.ª série, aulas de dissertação.
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Embora os conteúdos sejam diferentes de uma série para outra, não se
perde o objetivo geral, que é o aperfeiçoamento da capacidade de escrita. Esse
aperfeiçoamento diz respeito não só à parte gramatical (forma) ⎯ que é cobrada
considerando os conhecimentos pré-EEAR demonstrados no exame de seleção ⎯
mas sobretudo à parte estilística (estilo), que é a que recebe mais ênfase. No estilo
trabalhamos

coerência

e

coesão

de

ideias,

criatividade,

originalidade,

desenvolvimento de parágrafos, adequação ao tipo de texto e abordagem do tema.
É nesse quesito que, na 2.ª série, são vistos o conceito e a estrutura da dissertação,
bem como a qualidade argumentativa que se pretende que os alunos desenvolvam.
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CAPÍTULO 2 – A ARGUMENTAÇÃO EM SI
Para atingir o objetivo deste trabalho, que é analisar os empecilhos
encontrados pelos alunos na explanação de um texto dissertativo, é preciso detalhar
certos aspectos que nos conduzirão, de forma efetiva, aos meandros da
argumentação e nos permitirão entender, com mais acuidade, a importância dos
pressupostos argumentativos nos caminhos do convencimento.
2.1 Panorama histórico

Numa visão panorâmica, podemos constatar que a argumentação sempre
atraiu a atenção de estudiosos da linguagem. Leituras sobre retórica e oratória nos
mostram o quanto se deu de valor, em todos os tempos, à arte de argumentar.
Devido a isso, desde o princípio da civilização, membros de famílias importantes
recebiam, juntamente com outros assuntos atinentes à sua instrução, um preparo
que lhes tornasse possível falar de forma correta e convincente.
Fazendo um passeio pela História, vemos que o romano Cícero enfrentou o
déspota Júlio César usando tão somente a palavra. Os gregos, dado o fato de a
Grécia ser o berço da democracia, costumavam expor suas ideias em público e, por
isso,

precisavam

dominar

com

desenvoltura

a

prática

da

argumentação.

Demóstenes, ainda criança, apreciou tanto a oratória de Calístrato que não teve
dúvida sobre o que queria ser quando crescesse; e é considerado um dos maiores
oradores que a Grécia já conheceu. Péricles teve aulas de oratória com Anaxágoras
e, graças à sua habilidade com as palavras, tornou-se a maior autoridade política do
século V a.C., século considerado a Era de Ouro de Atenas.
Também se destacam, já numa outra localização geográfica, os vários
momentos em que Jesus Cristo empregou sabiamente as palavras para desmantelar
os discursos dos fariseus que queriam desmerecer os seus feitos. Mais próximo de
nossos tempos, contamos com a genialidade argumentativa de Ruy Barbosa,
Joaquim Nabuco, Charles Chaplim, dentre outros, cujos textos memoráveis ainda
têm repercussão pela sua perenidade. E não podemos desprezar defesas
incontestes de homens públicos que nos representam no Supremo Tribunal Federal
e em outras instâncias e circunstâncias. Todo prestígio devotado a esses grandes
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homens é fruto de sua genialidade ao lidar com as palavras e com as artimanhas
argumentativas.
Se, desde tempos remotos, grandes argumentadores são formados por meio
de instrução, temos que a arte de argumentar, ainda que para alguns seja
considerada uma habilidade inata ⎯ e conquanto nisso possa haver um quê de
verdade ⎯, é passível de ser aprendida com métodos hoje particularmente
didáticos, conforme veremos em 2.3.
2.2 Concepções de argumento sob o olhar de especialistas
Passarei, inicialmente, a expor a definição de argumento/argumentação sob
o ponto de vista de autores diversos.
Perelman & Tyteca (2017) conceituam que argumentar é provocar ou
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento. E
complementam afirmando que uma argumentação eficaz é a que consegue
aumentar essa intensidade de adesão, de modo que se desencadeie nos ouvintes a
ação pretendida ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação, que se
manifestará no momento oportuno.
Para Philippe Breton (1996, apud VILLANI e NASCIMENTO, 2004), um
argumento nada mais é que uma opinião colocada para convencer um ou mais
interlocutores sobre a adequação de um determinado ponto de vista num certo
assunto.
Segundo Fiorin (2016), argumentos são razões contra determinada tese ou a
favor dela, com vistas a persuadir o outro de que ela é justa ou injusta, moral ou
imoral, benéfica ou prejudicial, etc.
Já para Othon M. Garcia (1998), argumentar é, em última análise, convencer
ou tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face da evidência das
provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente.
Sem esgotar o assunto, temos, por fim, que, para Antônio Suárez Abreu
(2001), a argumentação consiste, em primeiro lugar, na integração ao universo do
outro, e também na obtenção daquilo que queremos, mas de modo cooperativo e
construtivo, traduzindo nossa verdade dentro da verdade do outro.
Esses são alguns dentre renomados estudiosos que se dedicaram ao estudo
da arte e das artimanhas da argumentação. Percebemos, nessas definições,
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referências diretas ou indiretas aos verbos convencer e persuadir, que são
bifurcações do ato de argumentar. É importante, então, esclarecer a diferença entre
esses dois termos.
A princípio, podemos estabelecer que o convencer liga-se à razão, enquanto
o persuadir liga-se à emoção. Vemos isso em Abreu (2001), para quem convencer é
saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, demonstrando, provando; e
persuadir é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro. Essa mesma
distinção é feita por Depubel e Soares (2010), que também colocam que a
persuasão e o convencimento só se desenvolvem em regimes democráticos, uma
vez que os ditadores não precisam convencer.
Além desse caráter definitório, é importante considerar ainda um outro
aspecto. Embora o convencimento leve a pessoa a introjetar uma informação, a ter
convicção dela, isso não necessariamente leva essa pessoa a pôr em prática o
conteúdo do convencimento. Já a persuasão induz a pessoa a agir. A distinção entre
persuasão e convicção explica o liame que se costuma fazer, de um lado, entre
persuasão e ação; do outro, entre convicção e inteligência. Assim, o caráter imutável
de certos auditórios explica que os argumentos que lhes são dirigidos não
constituem um apelo à ação imediata (PERELMAN & TYTECA, 2017). Neste
trabalho, não me aterei à distinção entre persuadir e convencer (e seus respectivos
cognatos), usando-os como sinônimos e empregando-os alternadamente para evitar
a repetição de vocábulo.
Cumpre esclarecer também, segundo o olhar de Koch (2011), que, em todo
discurso, subjaz uma ideologia e que é impossível haver um discurso neutro. A
aceitação desse postulado, ainda segundo a autora, faz cair por terra a distinção
entre o que tradicionalmente se costuma chamar de dissertação e de
argumentação (grifos da autora). Seguindo esse preceito, usarei os dois termos
indistintamente neste trabalho, como sinônimos que são.
2.3 A aprendizagem e o desenvolvimento da argumentação
Na contramão do lugar-comum de que o aprendizado de assuntos atinentes
à linguagem é uma característica inata, autores nos quais esta Dissertação se
embasa asseguram que a capacidade argumentativa é passível de ser desenvolvida
a partir de técnicas de ensino-aprendizagem. A pertinência e até mesmo a
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necessidade desse desenvolvimento se devem à forte presença de momentos
argumentativos em nosso dia a dia. Veremos esses dois aspectos na explanação a
seguir.
2.3.1

A constância da argumentação
Não é preciso ser especialista na área para notar que a argumentação está

presente em nosso cotidiano de maneira intensa. É facilmente percebida em textos
de jornais (editoriais, crônicas, colunas), propagandas, discursos diversos e até nas
nossas conversas cotidianas, repletas que são de conselhos e pareceres em que se
destaca o objetivo de convencer/persuadir. Koch (2011, p. 17) assim se manifesta
sobre essa questão:
Como ser dotado de razão e vontade, o homem, constantemente, avalia,
julga, critica, isto é, forma juízos e valor. Por outro lado, por meio do
discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – tenta influir sobre o
comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de
suas opiniões. É por esta razão que se pode afirmar que o ato de
argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas
conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer
discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. A
neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende “neutro”,
ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade.
(Grifos da autora)

Apesar de, como se constata nas palavras de Koch, a prática argumentativa
ser uma constante, a exposição de argumentos numa redação escolar costuma ser
um problema para a maioria dos alunos. Escrever é uma atividade que agrega
habilidades diversas que concorrem para a transmissão eficiente da mensagem.
Além da correção gramatical (que é o que normalmente se pensa quando se fala em
aula de português), essas habilidades incluem itens menos palpáveis, como a
coerência, a coesão, a progressão e a informatividade. Esses aspectos não
deveriam servir de empecilho para desenvolvimento da argumentação, pois, no dizer
de Meyer (2016, p. X),
A vinculação ⎯ lógica ⎯ de argumentação com estudo do idioma pode, de
fato, levar algumas pessoas a pensar que sua utilização deveria ser
reservada a quem aprecia (portanto, sabe) escrever, como se um cientista
ou um técnico devessem considerá-la inacessível ou inútil. Não é nada
disso.
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Não obstante essa colocação, as dificuldades que os alunos apresentam,
sobretudo no aspecto gramatical, criam o estigma de que redação é tarefa
enfadonha, e essa visão negativa acaba criando entraves nem sempre fáceis de
superar. Isso se deve, em parte, ao pouco incentivo que se dá à escrita, conforme
observou Andréa Pavão (2000, p. 9), em artigo sobre as aventuras da leitura e da
escrita, que esclarece:
Em relação às práticas de escrita, observou-se uma menor valorização em
relação às práticas de leitura. Enquanto foi possível observar, através de
entrevistas, o quanto a leitura é um valor difundido, tendo recolhido diversos
depoimentos sobre os esforços familiares, independente de sua origem
social, no sentido de incentivar e desenvolver a competência da leitura, não
tive conhecimento de nenhum caso de incentivo à escrita.

Essa não prática da escrita acaba gerando a pouca habilidade em selecionar
e concatenar ideias, dando vazão a argumentos insólitos, superficiais e insuficientes.
A linguagem se presta a muitas funções na vida cotidiana. Uma delas é a
argumentação. Obviamente não há um método único e infalível que capacite os
alunos a argumentar com propriedade incontestável. A argumentação, sobretudo no
contexto escolar, deve ser uma atividade constante e um trabalho que recomece a
cada novo tema com que eles se deparem.
Sendo a comunicação uma atividade intrínseca ao ser humano e
considerando que, sobretudo na idade adulta, a necessidade de convencer se faz
constantemente presente, é importante levantar hipóteses sobre os entraves
argumentativos dos alunos e destacar a viabilidade de se desenvolver mecanismos
que acentuem neles a capacidade argumentativa.
2.3.2

O ensino da argumentação
Pesquisadores da área asseguram que a argumentação é uma atividade que

se pode aprender, e não um estado de inspiração que nos acomete quando menos
esperamos. Adilson Citelli (1994, apud DEPUBEL e SOARES, 2010, p. 2) assim se
manifesta a esse respeito:
A nossa perspectiva foi a de conceber a linguagem como trabalho, daí a
constância de termos como pesquisa, estudo, plano, escrita, reescrita. Feliz
ou infelizmente, produzir textos exige tanto algum domínio do sistema
expressivo como o envolvimento com as coisas do mundo. Por isso não se
trata de algo fácil ou difícil, mas de um desafio que pode e deve ser vencido.
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Ausenda Costa (2008) corrobora a ideia de que argumentação pode ser
ensinada ao afirmar que a argumentação é uma forma de discurso que necessita ser
apropriada pelos estudantes e ensinada através de ensino adequado, trabalho
estruturado e construção de modelos.
Meyer (2016) endossa esse pensamento com a defesa de que é possível,
por um lado, dar conselhos técnicos preciosos para corrigir o modo de expressar-se
e, por outro, melhorar o estilo em qualquer idade.
2.4 Raciocínios necessários e raciocínios preferíveis
Fiorin (2016), citando Aristóteles, coloca que há dois tipos de raciocínio: os
necessários e os preferíveis. Esses raciocínios são os que nos inclinam a aceitar ou
não um dado argumento. Os necessários decorrem de premissas analisadas. São
os denominados silogismos. Ex.: Todas as plantas pertencem ao reino vegetal. A
laranjeira é uma planta. Logo, a laranjeira pertence ao reino vegetal. A afirmação de
que a laranjeira é um vegetal não depende de convicções morais, religiosas ou de
preferências pessoais. Se toda planta pertence ao reino vegetal e eu sei que a
laranjeira é uma planta, então eu posso afirmar, sem margem para refutação, que a
laranjeira é um vegetal. O raciocínio necessário é próprio do campo da lógica.
Por sua vez, os raciocínios preferíveis não têm uma conclusão imperiosa a
partir das premissas colocadas. O que há é uma possibilidade, uma probabilidade,
uma plausibilidade a partir de dada informação. Esse tipo de raciocínio é a fonte do
chamado argumento quase lógico, que assim é definido por Fiorin (2016, p. 116):
“É

um argumento de que nos valemos todos quando falamos de coisas possíveis,

plausíveis, prováveis, mas que não são necessariamente do ponto de vista lógico.”
Os argumentos quase lógicos ⎯ ou raciocínios preferíveis ⎯ podem sempre
ser encabeçados por expressões pessoalizantes, como “Eu acho que...” ou
“Na minha opinião...”, expressões que, em grande parte das vezes, ficam implícitas.
Questões sobre se os marginais são vítimas da sociedade, se a homossexualidade
é perversão moral, se a obesidade é doença, dentre inúmeras outras, pertencem ao
campo dos raciocínios preferíveis, por poderem apresentar uma pluralidade de
posicionamentos divergentes. De fato,
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[...] em muitos domínios, só há a possibilidade, a probabilidade, a
plausibilidade e é deles que se ocupam a política, o direito e assim por
diante: o acerto de realizar a Copa do Mundo no Brasil; o sistema de cotas
para ingresso no serviço público; o uso de dinheiro público para evitar a
falência de empresas privadas; etc. (FIORIN, 2016, p. 116)

Os raciocínios necessários, por serem logicamente comprováveis, não
admitem refutação e, portanto, não dão margem a explanações pessoais e
posicionamentos particulares. Por exemplo, o conhecido silogismo “Todo homem é
mortal. João é homem. Logo, João é mortal” não aceita contestação, pois sabemos
que se trata de uma verdade intensamente observável e indiscutivelmente
comprovada. Pode-se questionar, sim, o conceito de morte; pode-se defender que
ninguém morre, já que a alma, que é o que fica eternizado, jamais se extingue. Mas,
ao fazer isso, já se saiu do raciocínio necessário e passou-se para o raciocínio
preferível, pois essa visão sobre os destinos da alma após a morte e até mesmo a
sua existência são questões que alimentam infindas batalhas verbais.
Meyer (2016) alude ao conceito de raciocínios preferíveis ao afirmar que,
ainda que a finalidade da argumentação seja a adesão do destinatário, ela sempre
deverá levar em conta as diferenças de apreciação e até as divergências de pontos
de vista, inevitáveis entre indivíduos.
A título de exemplo, vejamos alguns argumentos pró e contra o aborto:
A favor
1- A mulher tem o direito de tomar decisões num assunto que diz respeito a sua
vida, como o é o caso da maternidade.
2- Podem ocorrer problemas na futura vinculação afetiva entre a mãe e a criança
quando a gravidez é indesejada.
3- Uma vida em potencial não pode ser equiparada a uma vida em ato.
Contra
1- O aborto é um atentado contra a vida humana.
2- Um feto é uma pessoa semelhante a nós, com iguais direitos.
3- Hoje em dia só engravida quem quer. Promovendo o planejamento familiar, não é
preciso recorrer ao aborto.
O aborto é uma questão polêmica cuja discussão rende debates acalorados.
Os argumentos levantados acima, de ambos os lados da questão, enunciam
verdades tidas como relativas, uma vez que podem ser questionadas. Por exemplo,
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o argumento (a favor) de que uma mulher pode tomar suas próprias decisões num
assunto como a maternidade tem como contra-argumento o fato de que ela deve
fazer isso antes de engravidar, porque depois já há uma outra vida em jogo e esta
não é menos importante que um direito que a mulher possa ter. Já o argumento
(contra) de que um feto é uma pessoa com direitos iguais aos de todos pode ter
como réplica a alegação de que o que nos torna civilmente iguais em direitos são os
nossos documentos, o primeiro dos quais é a certidão de nascimento, e isso um feto
ainda não tem. Essa ideia pode ter como tréplica o fato de que a condição sine qua
non para a obtenção de documentos é o nascimento. E toda essa discussão, ainda
que se prolongue ⎯ e em geral é isso que acontece ⎯ não levará a um acordo
plenamente aceito por ambas as partes. O consenso é raro. A respeito dessa
inconclusiva malha argumentativa, Perelman & Tyteca (2017, p. 524) esclarecem:
Enfim, o próprio discurso, embora tenha uma unidade relativamente bem
definida na defesa do advogado ou no sermão do pregador, pode, nos
debates parlamentares ou familiares, estender-se por vários dias e resultar
da intervenção de várias pessoas. Há mais. Pode acontecer que a tese em
discussão não seja concebida pelos adversários da mesma forma, que,
termo do debate para um, ela seja para outro apenas uma etapa rumo a
uma conclusão posterior.

A rigidez excessiva na argumentação e a total falta de flexibilidade em
considerar as razões do interlocutor ⎯ razões regidas por fatores inevitavelmente
pessoais ⎯ podem causar um mal-estar no ouvinte e pôr a perder toda uma
argumentação que, mesmo quando bem conduzida, não receberá a atenção que o
emissor pretende despertar.
A concepção do que sejam raciocínios preferíveis não exclui verdades
científicas, eivadas que são de divergências entre os próprios especialistas. Fiorin
(2016) assevera que mesmo as ciências apresentam controvérsias muito grandes e,
portanto, seu discurso argumentativo é relativo. E acrescenta (p. 78): “Discute-se,
por exemplo, se o aquecimento global resulta ou não da ação humana. Há cientistas
que são céticos em relação às causas antropogênicas desse fenômeno.” Essa
declaração encontra amparo também em Karl Popper (2007, apud FIORIN, 2016),
para quem a ciência não enuncia só verdades absolutas.
A título de exemplo para a declaração que aqui se faz, no tocante à questão
climática acima citada, o jornal O Estado de São Paulo do dia 2 de março de 2008,
na página A24, trouxe uma reportagem em que cientistas céticos do aquecimento
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global se manifestam contrariamente à acusação de que o homem é o responsável
pelo atual quadro ecológico. David Bellamy, botânico da Universidade de
Nottingham, afirma: “Nenhum cientista sério acredita que o homem é o principal
culpado pelo aquecimento. O CO2 interfere no clima, mas não é a causa principal.
Devemos usar menos energia, para evitar o pior.” Fred Singer, climatologista da
Universidade da Virgínia, manifesta-se com a seguinte colocação: “O efeito estufa é
real, mas é difícil de detectar. Não há sequer evidências de que o aquecimento é
ruim. Eu até concebo acreditar que o aquecimento é bom, como muitos
economistas.” Para finalizar, mas sem esgotar as colocações que foram feitas na
matéria, Willie Soon, astrofísico do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian,
declara: “Há fortes evidências de que o IPCC subestimou as variações naturais do
clima. A radiação solar é provavelmente a principal causa do aquecimento.” Todos
esses exemplos, indo de encontro ao propalado discurso de que o homem é o
principal causador das variações climáticas há algum tempo sentidas, confirmam a
ideia da preferibilidade contida nos raciocínios dos dizeres científicos, tanto quanto
nos demais discursos amparados em visões pessoais.
Holgonsi Siqueira (2004, par. 5.º), Professor Dr. do Departamento de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, RS, abre as portas para a
afirmação de que a ciência se enquadra nos raciocínios preferíveis ao declarar que
Na ciência pós-moderna, a flexibilidade possibilita-nos trabalhar com
enunciados flexíveis e com a instabilidade no lugar do determinismo
moderno. Dessa maneira, abre-se para novos lances, para novos "jogos de
linguagem" [...] com a relativização do discurso científico tradicional e,
consequentemente, para o questionamento das "verdades sagradas", dos
dogmas, da exposição da fragilidade de uma grande parte dos
resultados da ciência moderna, enfim, da admissão de falibilidade.
(Grifo meu)

E mais à frente reforça:
[...] a pós-modernidade está gerando profundas transformações nos modos
de se produzir o conhecimento (globalização, redes de trabalho, relações
universidade-sociedade, inovação tecnológica, etc.), as quais têm afetado a
ciência não só em seu compromisso com o progresso da sociedade mas no
âmbito de sua essência, tornando-a mais aberta (sua compreensão hoje
depende de um contexto de relações flexíveis e mais complexas),
dinâmica, questionadora e deixando-se questionar. (Grifos meus)

Pode-se concluir, pelo exposto, que, em se tratando de argumentação, a
única verdade absoluta é que toda verdade é relativa. Conforme já se enunciou aqui,
fatores ideológicos diversos, como religião, política, educação, ética, dentre outros,
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são o que, inevitável e naturalmente, vão constituindo o indivíduo e tornando-o
único. Essa unicidade é a fonte de onde brotam as visões particulares com que nos
posicionamos diante de todas as informações que nos chegam.
Não se pode argumentar com ideias a respeito das quais todos,
absolutamente todos, estão de acordo, pois argumentação implica, antes de mais
nada, divergência de opinião (GARCIA, 1998). Nesse sentido, é ilustrativa a tira do
cartunista argentino Quino apresentada abaixo:

2.5 Dois objetivos da argumentação
Sendo a aceitação de uma ideia fruto de fatores diversos, conforme
acentuado em 2.4, e não havendo possibilidade de se chegar a um acordo pleno
sobre como proceder diante de uma questão polêmica, uma indagação se salienta:
por que então argumentar? Essa questão acaba sendo, de certa forma, resultado de
uma possível frustração com a constatação de que, em se tratando de raciocínios
preferíveis, nada é totalmente convincente.
Apesar disso, podemos argumentar em favor do ato de argumentar
considerando duas funções básicas a que ele se presta: convencer o interlocutor e
mostrar um posicionamento.
2.5.1

Convencer o interlocutor
O primeiro ponto a se considerar é a influência do produtor do texto sobre o

interlocutor. Todo argumento visa convencer e, assim, levar alguém a repensar seus
atos e mudar suas posturas ideológicas e/ou comportamentais. Raramente, porém,
isso se dá de forma tão perfeita e acetinada. As divergências de pensamentos são
muitas e, às vezes, uma simples colocação pode esbarrar em convicções
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particulares do interlocutor e levá-lo a repudiar total ou parcialmente o que está
sendo dito. Esses desencontros são possíveis e dificilmente evitáveis dado o fato de
que a argumentação é um intercâmbio de raciocínios preferíveis, que ⎯ reforce-se
⎯ são permeados de experiências e convicções de cunho particular e subjetivo, o
que dá azo às naturais divergências.
A esse respeito, é pertinente mencionar também o que diz Landowski (1982,
apud FIORIN, 2016, p. 78), no tocante à aceitação de uma verdade:
[...] a despeito de todos os esforços para racionalizar o debate social e
fundar a decisão política da razão, poder-se-ia dizer que não há, nessa
matéria, “verdade reconhecida” senão em função de um reconhecimento
prévio do sujeito que a enuncia: diz verdade aquele em quem eu tenho
confiança. (Destaques do autor)

Em declaração sobre a vida de repórter e as dificuldades de se manter um
diálogo maduro com os leitores das matérias postadas nos jornais, a repórter Anna
Virginia Balloussier faz a seguinte colocação no jornal Folha de São Paulo de 7 de
maio de 2017: “O desgosto maior é perceber que grande parte dos leitores quer
consumir só o que vai ao encontro de suas certezas.” Essas são palavras que
completam a defesa de Landowski.
Isso tudo, porém, não deve ser motivo de desestímulo por parte do
argumentador, uma vez que nunca estará totalmente descartada a possibilidade do
convencimento, e este ocorre com uma frequência que não se pode desprezar. Além
disso, é interessante considerar o estímulo contido nas palavras de Perelman &
Tyteca (2017, p. 18) sobre a nobreza conferida ao papel tanto do enunciador como
do interlocutor no ato da argumentação:
Com efeito, para argumentar, é preciso ter apreço pela adesão do
interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental. Portanto,
às vezes é uma distinção apreciada ser uma pessoa com quem outros
discutem.

2.5.2

Mostrar um posicionamento
Não sendo possível, conforme temos visto, convencer sempre, o ato de

argumentar cumpre, então, um segundo propósito: o de deixar claro para o
interlocutor o modo como o enunciador do texto pensa, ainda que em divergência
com o posicionamento de vários ou até de todos os receptores daquela mensagem.
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Em suma, se o texto dissertativo não conseguir convencer, ele servirá pelo
menos para mostrar o que o autor do texto pensa. Esse aspecto pode ser amparado
em Weston (1996, p. 5), que diz:
Os argumentos são essenciais, em primeiro lugar, porque constituem uma
forma de tentarmos descobrir quais os melhores pontos de vista. Nem todos
os pontos de vista são iguais. Algumas conclusões podem ser defendidas
com boas razões e outras com razões menos boas. No entanto, não
sabemos, na maioria das vezes, quais são as melhores conclusões.
Precisamos, por isso, de apresentar argumentos para sustentar diferentes
conclusões e, depois, avaliar tais argumentos para ver se são realmente
bons.

Cabe ressaltar que, numa perspectiva minuciosa, independentemente de os
argumentos convencerem ou não o interlocutor, este sempre será modificado em
qualquer dos casos, porque ou adotará uma nova forma de pensar e, com isso, uma
nova postura ideológica (no caso de ser convencido pelas palavras recebidas), ou se
manterá mais firme em suas convicções do que antes (no caso de não se
convencer), e esse reforço das próprias ideias é também uma forma de modificação.
Essas palavras encontram abrigo em Perelman & Tyteca (2017, p. 546): “Falar a um
indivíduo de uma coisa, quer para dizer bem, quer para dizer mal, pode dispor esse
indivíduo, se ainda não o estiver, a ocupar-se dessa coisa, ou aumentar essa
disposição, se já a tiver.”
2.6 O real convencimento
Trabalhar com a linguagem, avaliar a exposição de pensamentos, enfim,
aventurar-se nos meandros da comunicação é caminhar sobre terreno geralmente
instável. Segundo Fiorin (2016, p. 76),
Comunicar significa obter adesão. Esta depende de opiniões prévias, de
crenças, de aspirações, de valores, de normas de conduta que se admitem
como válidas, de convicções políticas, de emoções, de sentimentos, de
visão de mundo, etc.

Em virtude dessa teia idiossincrática, um argumento pode ser bem aceito por
uns e totalmente repelido por outros. Mas isso não é um problema precisamente da
linguagem, muito menos da língua portuguesa; é do ser humano. O homem é
inquieto por natureza e geralmente não se intimida em defesa daquilo em que
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acredita. E, no tear dos dizeres, o embate nem sempre tem um ponto que convença
a todos. A alegoria de Meyer (2016, p. 11) vem confirmar essa impossibilidade:
É errôneo considerar que este (o receptor) é um leitor ou ouvinte passivo,
pronto para aceitar passivamente os argumentos despejados pelo emissor,
tal como um copo recebe o conteúdo de uma jarra. O emissor deve saber
que não poderá impedir que as referências do destinatário privilegiem certas
informações em detrimento de outras de um modo ⎯ cabe lembrar ⎯ em
parte inconsciente.

Conforme já explanado em 2.4, argumentos pró e contra o aborto rendem
discussões inflamadas. Quando o STF foi decidir, em 2012, sobre a interrupção da
gravidez em casos de fetos anencéfalos, houve discursos tão bem delineados pelos
Ministros, tanto a favor como contra, que foi difícil para os que assistiam pender para
um ou outro lado da defesa.
Diante de argumentos bem elaborados, o receptor define a aceitação ou não
do que se defende baseado em critérios carregados de pessoalidade. As pessoas se
deixam convencer por aquilo que, de alguma forma, vai ao encontro de suas
convicções e visão de mundo. Essas convicções podem ser religiosas, profissionais,
políticas, educacionais e outras. Como diz Maria José Coracini (2005, p. 200),
[...] todo posicionamento, seja ele qual for, se faz nas brechas de outros,
deslocando outros; todo posicionamento é, a meu ver, sempre político,
sempre ideológico, se entendermos por “ideológico” a perspectiva que adoto
e que me permite olhar o mundo desta ou daquela maneira e não de outra,
uma espécie de óculos internos que servem de filtro para a minha relação
com o mundo exterior (exterior que, nesse caso, constitui e é constituído
pelo interior).

Essas colocações devem servir de reflexão para quem se propõe a lançar
mão de argumentos, no sentido de buscar compreender a visão do receptor, sem,
no entanto, deixar de imprimir consistência àquilo que pretende dizer.
A noção de raciocínio preferível nos faz pensar no modo como um
argumento será recebido, de acordo com o público ao qual ele é direcionado. A esse
respeito, Meyer (2016, p. 9) nos presenteia com a seguinte consideração: “Para
conseguir boa comunicação, em geral, e boa eficácia argumentativa, em particular, é
indispensável que o locutor se preocupe acima de tudo com o modo de pensar, os
conhecimentos e as concepções do destinatário.”
Para ilustrar esses dizeres, imaginemos as seguintes palavras sendo ditas
por um palestrante, em 2017, a uma plateia de pessoas com ideologias políticopartidárias mistas: “Eu gosto dos porcos. Cães nos olham de baixo. Gatos nos
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olham de cima. Porcos nos olham como iguais.” Imaginemos agora que, após citálas, o orador prossegue seu discurso dizendo: “Essas palavras, ditas pelo expresidente Luís Inácio Lula da Silva...”
As pessoas que são favoráveis ao ex-presidente e o consideram vítima de
uma articulação midiática (no caso do “Petrolão” e em outros) verão a frase com
simpatia, entendendo-a como uma das metáforas geniais (do ponto de vista dos
defensores) que marcaram as falas de Lula. Possivelmente considerarão que ele
citou animais domésticos, sendo o cão e o gato bichos dóceis, o que mostra uma
tentativa afetuosa de aproximação com o público, interpretação que aumenta o
apreço que sentem pelo “grande líder sindical” ou pelo “presidente dos pobres”.
Já as que são contrárias a ele e o consideram o corrupto que a mídia divulga
terão uma destas duas reações, senão as duas ao mesmo tempo: ou se
desinteressarão pela continuidade do discurso, ou darão um viés negativo ao
conteúdo dessa fala. Certamente não verão nexo na frase citada ou até se sentirão
ofendidos com a equiparação que o petista faz entre nós e os porcos, alegando que
o único verdadeiramente porco é ele mesmo. Talvez deem à frase uma conotação
futebolística, numa possível insinuação, por parte do ex-presidente, de que o
Palmeiras estaria tentando, a todo custo e sem sucesso, igualar-se aos demais
times. Dirão, enfim, que essa é mais uma das inúmeras bobagens proferidas pelo
“sapo barbudo” ou pelo “cachaceiro de nove dedos”.
Se, em vez de Lula, o orador dissesse que a tal fala pertence à expresidenta Dilma Roussef, que também tem defensores e críticos ferrenhos, as
reações de aceitação e repulsa seriam semelhantes, com os críticos certamente
pensando, às gargalhadas, que essa é mais uma das várias “papagaiadas”
desprovidas de sentido que, na visão deles, fizeram a fama da petista.
Caso, para encerrar nossas suposições, a fala seja atribuída a um emissor
de direita, as reações se inverterão. Os direitistas provavelmente tenderão a encarála com simpatia, enquanto os esquerdistas a execrarão, podendo ver nela,
possivelmente, uma fala preconceituosa por parte de seus opositores. Considerando
que a plateia não conheça o verdadeiro autor da sentença mencionada, a certa
altura do discurso, o palestrante revela a quem ela realmente pertence: Winston
Churchil. E as reações faciais dos ouvintes serão certamente alteradas, bem como a
sua predisposição em relação ao dito.
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Esses exemplos mostram, num comentário adjacente neste trabalho, as
armadilhas repletas de estereótipos a que a sociedade se expõe ao definir a
credibilidade e aceitação de um argumento apenas pelo enfoque partidário, já que a
complexidade e as contradições da sociedade não se refletem apenas nessa visão
binária, cada qual se achando a garantia da solução que almejamos. Mais uma vez
na lavoura de Perelman & Tyteca (2017), colhemos que querer convencer alguém
implica sempre certa modéstia por parte de quem argumenta, pois o que este diz
não constitui uma “palavra do Evangelho” (aspas dos autores). Ou ainda, no dizer de
Weston (1996, p. 5): “Ter opiniões fortes não é um erro. O erro é não ter mais nada.”
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CAPÍTULO 3 – A PRODUÇÃO DO TEXTO
No processo de produção de um texto, é importante que se esclareça sobre
alguns aspectos, como as fases do texto e o seu desenvolvimento. Esses itens são
relevantes para a confecção de qualquer texto, em especial o dissertativo, na
medida em que o domínio desses aspectos possibilitará um encaminhamento mais
adequado e consistente das bases da argumentação.
3.1 As fases do texto
Todo texto passa por quatro fases: produção, recepção, análise e reação. A
recepção inclui a leitura ou a audição, no caso de ser o texto escrito ou falado,
respectivamente. A produção é o detonador das outras três fases. Se um indivíduo
tem um pensamento e não o externa por escrita ou fala, o interlocutor em potencial
não tem como receber, analisar nem reagir. Assim,
Dar ênfase ao conceito de que o texto é um objeto de significação implica
considerá-lo um todo de sentido, dotado de uma organização específica,
diferente da da frase. Isso significa, portanto, dar relevo especial ao exame
dos procedimentos e mecanismos que o estruturam, que o tecem como
uma totalidade de sentido. (FIORIN, 1995, p. 165)

A produção de um texto se faz puxando ideias até então não reveladas, total
ou parcialmente, com seleção de palavras, expressões, frases e toda uma estrutura
que tem como objetivo compartilhar com a cabeça do interlocutor o que estava na
cabeça do emissor. Isso de forma escrita ou falada.
Com isso podemos ver que todo texto tem duas pontas: de um lado o
produtor, do outro o leitor. Sem o leitor, o texto não se completa, perde o objetivo
principal, que é a transmissão de uma ideia. Inicialmente, o produtor é o primeiro
leitor do texto, e ele o produz amparado em intenções e sentimentos. Todo texto é a
manifestação de um sentir, que pode ser amor, alegria, raiva, angústia, revolta,
inconformismo, amparo e outros. Na linguagem escrita, o produtor lança mão de
recursos gráficos para atingir o seu objetivo e passar a sua mensagem o mais
fielmente possível, embora, em grande parte das vezes, ou pelo menos para alguns
receptores, ele não consiga alcançar a contento o seu propósito inicial. Na
sequência desse ato está o leitor ⎯ o leitor propriamente dito, aquele que não teve
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participação

direta

na

produção

do

texto,

mas

avaliará,

voluntária

ou

involuntariamente, a mensagem que lhe chega às mãos.
Focando especialmente na comunicação escrita, que é o objeto maior deste
trabalho, uma das constantes dificuldades da argumentação é o emissor encontrar
as palavras ideais e precisas para que o entendimento se efetive o mais
corretamente possível diante do receptor. No dizer de Schopenhauer (2005, p. 111),
[...] é necessário dispor as palavras de maneira que elas forcem o leitor, de
imediato, a pensar exatamente o mesmo que o autor pensou. No entanto,
só é possível que isso ocorra quando o autor tem sempre em mente que os
pensamentos obedecem à lei da gravidade, de modo que o caminho da
cabeça para o papel é muito mais fácil do que o caminho do papel para a
cabeça [...]

Essas palavras nos evocam casos constantemente observados de
equívocos ou incompletudes das pessoas ⎯ e, afunilando, dos alunos ⎯ diante de
textos lidos. A comunicação plena nem sempre acontece, e talvez seja mesmo
pertinente comentar que ela dificilmente ocorre. Fatores diversos contribuem para
isso. Da parte do emissor, podemos citar a má colocação das palavras, a falta de
precisão de termos, a falta de clareza, dentre outros; da parte do receptor, a
desatenção, o desinteresse momentâneo, a falta de conhecimento de certas
informações, e demais fatores. Todos esses obstáculos, se não podem ser
superados completamente, podem ao menos ser reduzidos a um mínimo.
O processo de leitura envolve abstração. O receptor faz com que as
palavras do seu interlocutor se agrupem às suas ideias, num constante tecer de
informações que sempre acrescentam a quem lê, ainda que este não concorde com
o que está sendo transmitido. Terminada a leitura ⎯ e, na maioria das vezes,
mesmo durante a sua realização ⎯ ocorre o processo de análise. É impossível ler
sem analisar, ainda que superficialmente. Mas a eficiência da leitura não se dá na
superficialidade. Daí a importância de, em certos ou vários momentos, imprimir foco
ao que se está lendo para a abstração de conteúdos que nos levem a um eficiente
exercício da argumentação.
Essa questão, avaliada sob o enfoque da linguagem escrita, têm dois
aspectos que se opõem. A escrita é mais lenta do que a fala. Quando escrevemos,
precisamos selecionar as palavras e ordená-las de forma a assumir a missão de
expressar um pensamento o mais eficientemente possível, pois não teremos, diante
de nós, o leitor para que, com base na sua reação de discordância ou de não
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entendimento, possamos refazer o dito e assim, quem sabe, levá-lo a um consenso
sobre o pensamento exposto.
Na fala, esse problema é mais facilmente controlado, pois temos à nossa
frente o receptor da mensagem e podemos, em sendo necessário, dar novas
incursões às nossas ideias. A fala é uma linguagem para os ouvidos, enquanto a
escrita é uma linguagem para os olhos (SCHOPENHAUER, 2005). Além disso, a
escrita cobra de nós a atenção a algumas regras inexistentes na oralidade, como os
sinais de pontuação e a ortografia, preocupação a se considerar, pelo menos para
os que primam pela correção gramatical.
A lentidão própria da escrita tem, por outro lado, um aspecto positivo, que é
o fato de podermos ler e reler tantas vezes quantas necessárias e corrigirmos
quaisquer problemas antes que o texto chegue às mãos do leitor.
3.2 O desenvolvimento do texto
Tomando o contexto da sala de aula, palco dos estudos aqui explanados, e
considerando, nesse caso, o ato de argumentar como um dever escolar, é
importante que se esclareça a influência desses fatores no rendimento do aluno
quando da construção do pensamento. A esse respeito, Meyer (2016, p. IX) faz o
seguinte esclarecimento: “No âmbito escolar, a argumentação não é dirigida a
ninguém, visto que o professor-corretor deve emitir um juízo sobre o domínio de
certas técnicas, e não ser influenciado em suas convicções íntimas pelo conteúdo da
tarefa.”
Assim, ao se deparar com um tema de redação sobre o qual discorrer, é
comum que o aluno se veja diante de dois impasses.
O primeiro diz respeito ao conteúdo gramatical, em nosso curso na EEAR
denominado, conforme já vimos, forma: inclui toda correção que se requer e que
demonstrará em que nível está o domínio do aluno nos aspectos sintáticos e
morfológicos. Esse domínio é importante porque deverá ser acionado em qualquer
modalidade textual, e não somente na composição de um texto dissertativo. Neste
trabalho, não me deterei nesse item, mas ele constitui uma preocupação a ser
considerada no rendimento do aluno.
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O segundo, que é de fato o fulcro da pesquisa que aqui se desenvolve, é a
exposição do pensamento, a criatividade e a originalidade na abordagem de um
assunto, aspecto denominado, relembrando, estilo em nosso curso na EEAR.
Esses dois aspectos ⎯ forma e estilo ⎯ são questões a se vencer e,
considerando todo o contexto do discente de uma forma geral, o papel da escola e
seu contributo na condução da superação dessas dificuldades são temas que
sempre se estão discutindo.
Segundo Luiz Antônio Marcuschi (2009, p. 2),
Certamente, a escola ensina muito menos do que imagina, o que é um bom
motivo para refletir com cuidado sobre o que vale a pena insistir em aula.
Trata-se, portanto, de um falso dilema a discussão de se é mais importante
saber gramática ou saber o que foi que alguém quis dizer com o que disse.
O dilema: "gramática ou texto?" é um falso dilema. Não se vai longe sem
gramática e não se usa a gramática a não ser para produzir textos. É
desastroso para alguém se não souber distinguir entre o uso de
"ao encontro de" e “de encontro a”, pois correrá o risco de dizer o contrário
do que deseja, mas é igualmente desastroso se ele não conseguir entender
minimamente os contratos que assina ou as instruções de uso dos
aparelhos que compra.

Considerando a produção de texto na escola e focando, especificamente, no
desenvolvimento de argumentos, convém destacar três fatores que constituem
empecilhos frequentes. São eles o vocabulário, a distinção entre fatos e argumentos
e o embasamento das afirmações.
3.2.1

Vocabulário
O uso do termo correto para expressar um argumento é fundamental para

sua validade. Nesse sentido, faz-se necessário explanar a questão vocabular,
sobretudo no tocante a termos que, com certa frequência, são utilizados na
exposição de argumentos.
Uma afirmação como “A corrupção é um problema erradicado em nosso
país” constitui um argumento inadequado devido à utilização do adjetivo erradicado,
cujo significado é eliminado, exterminado, quando sabemos que a corrupção não é
um problema que foi eliminado de nosso país, muito pelo contrário. O termo correto
nesse caso seria enraizado, ou seja, que criou raízes. Trata-se, segundo Célia Maria
Gil (1995), de uma troca decorrente da etimologia popular, que é o uso de uma
palavra por outra com alguma semelhança fonética. Também há que se notar o fato
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de que é mais comum se ouvir erradicado e seus cognatos do que enraizado,
sobretudo em questões sociais: erradicar a dengue, erradicação da pobreza, e
outros.
Outro caso envolvendo palavras semelhantes é o par confiança e
confiabilidade. Por serem palavras cognatas, muitos não percebem a diferença no
emprego e constroem argumentos como: “Devido a tantos problemas de corrupção,
os políticos perderam a confiança.” Na verdade, o que se quer dizer, pelo contexto, é
que os políticos não são confiáveis; então o correto é dizer que os políticos
perderam a confiabilidade.
Problema vocabular também ocorre no seguinte argumento: “Com o apoio
da família, a internação compulsória poderá sim mudar a vida de muitas pessoas e
diminuir a situação em que se encontram os grandes centros urbanos.” Nesse caso,
o autor da frase empregou o verbo diminuir quando deveria dizer melhorar. Afinal,
uma situação não é passível de diminuição, mas sim de melhora ou piora.
Outro aspecto a se destacar sobre as palavras ⎯ e que é fator determinante
ao se conduzir a argumentação ⎯ é a extensão de significados a que várias delas
estão sujeitas, sobretudo as de sentido abstrato, nas quais, muitas vezes, as
pessoas veem nuances de aplicação que variam de acordo com visões subjetivas e
até tendenciosas. Garcia (1998, p. 166), ao falar sobre polarização, aduz essa
questão:
Que se entende exatamente por nacionalista, por entreguista, por
reacionário, por democrata, por imperialista, por comunista, ou socialista ou
subversivo? Há trinta anos ou menos, nazistas e fascistas, que se
opunham, e ainda se opõem, a comunistas, diziam-se, e ainda se dizem,
nacionalistas; hoje os nacionalistas são com frequência tachados de
comunistas, e aqueles outros de reacionários. Os partidários da estatização
eram antes fascistas, hoje são comunistas, mas eles mesmos se dizem
nacionalistas. (Itálicos do autor)

Questionamentos envolvendo o significado das palavras e a elasticidade que
certos vocábulos contêm estão sempre despontando em discussões mais profundas.
Um exemplo é a palavra cidadania, de sentido amplo na definição abaixo:
O termo “cidadania” foi apropriado com sentido e significado muito
diferentes. Tornou-se uma palavra perigosamente consensual, um envelope
vazio no qual podem tanto caber os sonhos de uma sociedade de iguais,
uma sociedade de direitos e de deveres, quanto uma sociedade dividida por
interesses antagônicos. Nela cabem hoje todos os sonhos e todas as
realidades. (GADOTTI, sem data mencionada, p. 1, aspas do autor)

41

De fato, no Brasil, segundo Maria Victória de Mesquita Benevides (1994), a
noção de cidadania ⎯ corroborando as palavras de Gadotti ⎯ mantém certa dose
de ambiguidade. Para os da esquerda, muitas vezes, cidadania é apenas aparência
de democracia, pois discrimina cidadãos de primeira, segunda, terceira ou nenhuma
classe, acabando por reforçar a desigualdade. Para os da direita, a cidadania ⎯ por
implicar a ideia de igualdade, mesmo que apenas igualdade jurídica ⎯ torna-se
indesejável, e até ameaçadora. As elites dependem, para a manutenção dos seus
privilégios, do reconhecimento explícito da hierarquia entre superiores e inferiores.
Consideram a desigualdade legítima, e “os de baixo” são as classes perigosas.
As definições no dicionário são interpretáveis quando se necessita aplicá-las
a uma realidade. Em situações como as exemplificadas acima, fica evidente que
certas palavras nem sempre vestem com exatidão aquilo que supostamente
deveriam definir. No dizer de Meyer (2016, p. 157), “afirmar uma ideia é, em primeiro
lugar, ser capaz de apreciar e comunicar o grau de credibilidade dessa ideia, logo o
grau de aceitabilidade dela por outrem. Assim, é importante poder posicioná-la entre
os dois polos que são a certeza e a dúvida”.
Dessa forma, podemos indagar: qual o limite entre o preconceito e a
liberdade de expressão? Quando é que a irreverência vira desrespeito? Essas
indagações permearam os argumentos atinentes à relação entre muçulmanos e
franceses quando do ataque terrorista que atingiu o Charlie Hebdo em janeiro de
2015, em Paris.
Conhecer os significados de uma palavra em estado de dicionário é apenas
um passo no desenvolvimento de uma dissertação. O outro, e talvez mais complexo,
é saber a situação exata a que o vocábulo se aplica.
No tocante aos termos com significações interpretáveis, podemos incluir na
lista o substantivo machismo, que assim é definido pelo Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa: 1. qualidade, ação ou modos de macho; 2. exagerado senso de
orgulho masculino; virilidade agressiva; macheza; 3. comportamento que tende a
negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem.
Dentre as várias situações envolvendo homem e mulher, a qual (ou quais)
das situações abaixo realmente se pode atribuir a denominação de machismo?
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(1) O homem trabalha para sustentar a família e, de comum acordo, a mulher cuida
da casa.
(2) O homem trabalha para sustentar a família e, com um pensamento conservador,
prefere que a mulher fique em casa cuidando do lar.
(3) O homem trabalha para sustentar a família e exige que a mulher tome conta da
casa.
(4) Se a mulher não trabalha fora e o marido sustenta a casa, é justo que ela
execute as tarefas domésticas.
(5) Se a mulher não trabalha fora e o marido sustenta a casa, é obrigação dela
executar as tarefas domésticas.
(6) Mesmo que marido e mulher trabalhem fora, ela é quem tem o dever de cuidar
das tarefas domésticas.
(7) Mesmo que o marido esteja desempregado e a mulher trabalhe fora, ela é quem
deve cuidar das tarefas domésticas.
Nesses exemplos, percebemos nuances nos possíveis casos de machismo.
Em (1), a expressão “comum acordo” tende a descaracterizar o machismo, pois não
há imposição, e a própria mulher aceitou a função de cuidar da casa. Já os itens (2)
e (3) podem configurar a prática, pelo uso da expressão “com um pensamento
conservador” e do verbo “exige”. As situações (4) e (5) apresentam o termo
condicionante “Se ela não trabalha fora e o marido sustenta a casa” e fazem uso,
respectivamente, de “É justo” e “É obrigação”, colocando o item (5) em situação
desfavorável em relação a (4). Já as afirmações (6) e (7) têm o mesmo final, mas o
termo concessivo no início torna (7) mais agressivo do que (6). Há quem considere
apenas alguns dos casos acima como exemplos de machismo, mas seguramente
existem os que consideram exemplos de machismo todas as situações citadas.
Segundo Perelman & Tyteca (2017), nós alargamos o significado de uma
palavra de sentido negativo quando queremos incluir nela os adversários e
restringimos a sua extensão quando queremos excluir dela os amigos. Com palavras
de sentido positivo, ocorre o inverso: nós reduzimos o seu significado para excluir
delas os inimigos e o ampliamos quando queremos incluir os amigos. Essa é uma
esclarecedora colocação sobre a subjetividade de certos termos. No caso do
machismo, até a situação (1) supracitada será considerada machista se soubermos
que se trata de um caso envolvendo um inimigo.
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Colocações sobre a abrangência de certas palavras são constantemente
explanadas, sobretudo as de sentido abstrato. Darcy Azambuja (1975, apud
VALVERDE, 2005), por exemplo, ensina que nenhum outro termo do vocabulário
político é mais controverso que democracia. E acrescenta que, se formos definir o
termo gramaticalmente, perceberemos que ela jamais existiu e talvez nunca venha a
existir.
Essas colocações sobre a amplitude do emprego de certos conceitos têm
sua importância neste trabalho dada a impropriedade com que muitas vezes os
alunos empregam certos vocábulos no texto dissertativo, o que pode comprometer o
peso de um argumento colocado, ainda que, conforme constatamos, alguns termos
abstratos tenham um entendimento oscilante.
3.2.2

Distinção entre fatos e argumentos
Para os alunos, uma das constantes dificuldades na argumentação diz

respeito ao que realmente pode ser considerado argumento. Na obrigação de ter
que escrever sobre o assunto que lhes foi solicitado, muitos citam fatos achando que
estão argumentando. Um fato pode ser o detonador de uma discussão e geralmente
é o ponto de partida para uma reflexão. Mas a dissertação convincente não pode
limitar-se a narrar uma situação sem associá-la com uma ideia que se pretende que
germine. Weston (1996, p. 6) coloca que
Não é necessário argumentar que foi Vasco da Gama quem descobriu o
caminho marítimo para a Índia, ou que Eça de Queirós escreveu Os Maias.
Estes são fatos que o estudante se limita a dominar e que os seus ensaios
se limitam a relatar.

Essa inabilidade é sentida, com frequência, no início das aulas de
dissertação ou até mesmo antes, quando os alunos questionam se os temas que
cairão nas provas envolvem notícias atuais ou não, numa preocupação, segundo
eles mesmos, com o fato de que, por estarem em regime de internato, possam não
ter informações suficientes para desenvolver os textos. É uma preocupação legítima,
porém bastante leiga. É-lhes, então, esclarecido que o texto dissertativo não
consiste em relatar fatos, mas sim em posicionar-se diante de um problema
levantado, e que, caso seja necessário, serão colocadas para eles as informações
que motivaram o questionamento a ser abordado na redação.
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3.2.3

Embasamento das afirmações
O embasamento para um argumento constitui qualidade fundamental para a

validade do que se diz. Apesar disso, o processo de correção das redações dos
alunos mostra que uma parcela deles está a certa distância do que seria uma
preocupação necessária com esse item.
Cada argumento insustentável é detidamente comentado em nosso sistema
de atendimento individual na EEAR, momento em que o professor interage
diretamente com cada um dos alunos, podendo, assim, orientá-los de forma
direcionada, com vistas a fazê-los melhorar a capacidade argumentativa. No dizer
de Selbach (2010, p. 148):
Acreditando que toda aula de Língua Portuguesa deve ser sempre uma
oportunidade para se estimular competências e se explorar habilidades,
não deixe de mostrar aos alunos quais competências espera que alcancem
e quais habilidades deverão utilizar para esse alcance. (Grifo da autora)

Muitos são os casos de falta de embasamento nas redações. Um exemplo é
o seguinte argumento, a partir de um tema que versava sobre o Estatuto da Família
e as novas configurações familiares:
•

As crianças criadas por casais homossexuais vão apresentar problemas de
comportamento no futuro.
Esse argumento, aventado por alguns alunos, fizeram-me levantar um

questionamento. Perguntei a eles: alguém aqui conhece um adulto ⎯ um adulto ⎯
que tenha sido criado por um casal de homossexuais? Ninguém se manifestou.
Diante do silêncio, coloquei: se eu perguntar para o CA (Corpo de Alunos) inteiro, é
muito provável que ninguém conheça; se eu perguntar para a cidade inteira, a
negativa certamente prevalecerá. Conforme diz Meyer (2016, p. 45): “Um fato não
basta para fundamentar um conceito; teoricamente, apenas a reunião de todos os
fatos poderia pretender isso.” Com essas colocações, levei-os a pensar sobre a falta
de base na afirmação que fizeram. Se ninguém conhece um adulto que tenha sido
criado por um casal de homossexuais, como afirmar que uma criação assim vai
resultar em pessoas com problemas de comportamento no futuro? Dados
estatísticos se constroem com representatividade, e não há, em número suficiente,
indivíduos com a característica mencionada pelos alunos no argumento. Uma
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assertiva como essa só será possível em cerca de vinte ou trinta anos, quando as
crianças hoje adotadas por homossexuais serão adultas e, portanto, ter-se-á um
quadro observável para, a partir dele, fazer-se um estudo de caso que confirme ou
refute o argumento mencionado pelos alunos.
Pode-se até acreditar nesse argumento, mas não se pode colocar de um
modo incisivo, como se fosse uma verdade incontestável. Nesse caso, deve-se
recorrer à dúvida positiva: é provável, é verossímil, há fortes indícios de que,
provavelmente...; ou dúvida negativa: parece pouco provável, há poucas
probabilidades de que, seria surpreendente se... (MEYER, 2016).
Para diminuir a possibilidade de fazer afirmações questionáveis na
exposição de um argumento, o aluno deve pensar com a cabeça dos outros,
indagando-se constantemente: “Se eu disser isso, vão pensar o quê?” O objetivo
dessa indagação não é moldar o argumento no sentido de dizer somente o que os
outros querem ouvir, e sim avaliar a sustentação e a clareza das ideias que estão
sendo expostas. Para Meyer (2016), é necessário que o redator saiba levar em
conta a existência de um receptor, mesmo potencial, para adaptar melhor sua
mensagem. Essa técnica permite defender-se antecipadamente de possíveis
refutações e garante um texto com mais clareza e coerência e, portanto, com mais
aceitação.
Veremos a seguir alguns exemplos de argumentos inconsistentes extraídos
de textos dissertativos dos alunos, produzidos em sala de aula (prova e treinamento
oficial) ou fora dela (treinos avulsos), com seus respectivos questionamentos. São
colocações em que se percebe a exposição de argumentos sem a devida atenção,
por parte do emissor, à pertinência de se pensar o que o interlocutor vai pensar.
Como se trata de comentários de ordem prática, não serão colocadas citações
teóricas.
•

Se houver a construção de mais presídios, conseguiremos ter nossas cadeias
com suas capacidades diminuídas.

Questionamento: As capacidades serão diminuídas com a construção de presídios?
O que se pretende dizer é que, com o aumento do número de presídios, vai diminuir
a quantidade de presos por cela, ou seja, estará resolvido o problema da
superlotação carcerária.
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•

Ainda há muito a se discutir sobre a nova lei que regulamenta as atividades das
empregadas domésticas. Muitos patrões, fugindo às suas responsabilidades,
optam por contratar diaristas.

Questionamento:

Contratar

diarista

não

é

fugir

às

responsabilidades,

é

simplesmente escolher um tipo de mão de obra que se enquadre mais no orçamento
familiar, já que as diaristas têm outra regulamentação.
•

Muitas pessoas defendem a extinção do horário político em rádio e TV. Para
elas, a interrupção do noticiário é desnecessária, pois o voto já está definido
pelo eleitor.

Questionamento: Se a interrupção é desnecessária, então a continuidade é
necessária, e a frase anterior diz que o horário político deve ser extinto. Trocando o
substantivo interrupção por exibição, a ideia ficaria correta.
•

A internação compulsória pode até ser um meio agressivo, mas é a única
medida que temos para minimizar o problema das drogas.

Questionamento: Há outras maneiras de se minimizar o problema das drogas. A
internação compulsória é apenas uma delas e talvez a mais recente, mas não a
única.
•

As propagandas de bebidas alcoólicas devem ser proibidas porque elas não
mostram o lado ruim, os transtornos e acidentes que geralmente acontecem por
se ingerir bebida alcoólica.

Questionamento: Esse argumento é fraco. Nenhuma propaganda mostra o lado ruim
do produto que ela está anunciando. As propagandas de hambúrgueres e
guloseimas não mostram pessoas obesas; as de carro não expõem a poluição que
os veículos causam. Então por que as de bebidas alcoólicas têm que ser diferentes?
•

Uma lei que criminalize a venda de games violentos não vai surtir efeito, porque
a venda continuará paralelamente, com produtos contrabandeados, e assim será
impossível extinguir por completo a sua comercialização.
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Questionamento: O contrabando já é crime, e quem se envolve com isso está sujeito
às punições cabíveis. Quaisquer meios escusos de se obter produtos proibidos ou
de utilização restrita são meios criminosos.
•

As propagandas de bebidas alcoólicas poderiam ser substituídas por
campanhas com o objetivo de incentivar a doação de sangue, alertar sobre os
riscos que o uso de drogas pode trazer ou outros assuntos que sejam
importantes para a sociedade.

Questionamento: Essas campanhas podem ocorrer (e ocorrem) mesmo com a
existência de propagandas de bebidas alcoólicas.
Todos os questionamentos e refutações mostrados aos alunos são
conduzidos de modo respeitoso, sem ridicularizar as defesas que eles constroem, de
modo a não intimidá-los ou criar bloqueios inibidores da capacidade argumentativa.
A necessidade desse cuidado é assim explicada por Weston (1996, p. 10):
Não faça com que o seu argumento pareça bom à custa de caricaturar o
ponto de vista oposto. Geralmente, as pessoas defendem uma posição por
razões sérias e sinceras. Tente perceber o ponto de vista delas, mesmo que
pense que estão completamente erradas. Uma pessoa que se opõe ao uso
de uma nova tecnologia, por exemplo, não é necessariamente a favor do
“regresso às cavernas”, e uma pessoa que defende uma redução nas
despesas militares não é necessariamente a favor de “entregar o país aos
estrangeiros”. Se não conseguimos imaginar como pode alguém defender o
ponto de vista que estamos a atacar, é porque ainda não o
compreendemos. (Aspas do autor)

3.3 Dois impasses em particular
Os impasses na argumentação merecem um estudo aprofundado, o qual se
reveste de novas informações com a mudança do público e do objetivo deste,
embora muitos pontos soem comuns em todas as circunstâncias. Duas questões,
porém, merecem menção especial, devido à sua recorrência nos textos de alunos.
A primeira questão a se mencionar ⎯ e que é um fator crucial no
desenvolvimento de um texto ⎯ é a abordagem do tema a se desenvolver. Esse
ponto se liga ao assunto aqui tratado na medida em que, às vezes, um determinado
argumento está até interessante, mas não corresponde, com exatidão, ao tema
sobre o qual se está discorrendo. Nesse caso, o argumento se torna insólito ou
desconexo. É preciso que se foque no tema para não se desviar dele.
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A segunda questão é o atrativo da linguagem. É importante que os alunos se
empenhem em trabalhá-la, de modo a convidar o leitor para aquilo que está sendo
dito. Ninguém escreve para si mesmo. Então é preciso pensar no modo como a
informação chegará ao leitor e a reação deste diante das palavras que foram
selecionadas. No dizer de Schopenhauer (2005, p. 112),
Quem escreve de maneira displicente confessa com isso, antes de tudo,
que ele mesmo não atribui grande valor aos seus pensamentos. Apenas a
partir da convicção da verdade e importância de nossos pensamentos surge
o entusiasmo que é exigido para buscar sempre, com incansável
perseverança, a expressão mais clara, mais bela e mais vigorosa ⎯ da
mesma maneira que recipientes de prata e ouro são usados apenas para
coisas sagradas ou obras de arte inestimáveis.

Já que a argumentação tem como propósito convencer, não podemos
desprezar o fato de que uma linguagem bem trabalhada e envolvente é o primeiro
argumento de um texto. Se quem escreve não se preocupa com a qualidade dos
seus escritos, como pode pretender que alguém se convença do que está sendo
defendido?
Esse cuidado com a linguagem envolve também fatores afetivos que o
emissor pode utilizar para seduzir o leitor. Meyer (2016) esclarece que o emissor,
conhecendo bem a personalidade do receptor, também pode escolher argumentos
que sabe serem certeiros, por tocarem certa corda sensível.
Essa explanação não prescinde do fato de que escrita e leitura constituem
atividades intelectuais. Considerando que há um percentual ainda preocupante de
analfabetos (cerca de 8% da população acima de 15 anos, segundo site do IBGE),
transpor palavras para o papel, por mínimas que sejam, já é um privilégio
inestimável, do qual muito poucos se dão conta. Se formos considerar também os
analfabetos funcionais e os que se limitam a escrever pequenos recados num
português quase sempre sofrível, o privilégio da escrita correta torna-se mais
notável. Levando em conta ainda que muitos dos que leem não conseguem
absorver, a contento, nem mesmo as informações relevantes contidas num texto, os
que alcançam o entendimento de um tema e externam palavras que o contemplem
estão uns bons passos à frente no quesito intelectualidade.
Por menos que alguém goste de escrever, quando se está desenvolvendo
um texto, sobretudo como resposta a uma informação passada (instruções em sala
de aula) ou estimulado por uma proposta (tema de redação), a atividade intelectual
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se faz presente, ainda que compulsoriamente ⎯ e não se pode negar que a escola é
um lugar onde a maioria das atividades são realizadas coercitivamente.
No tocante à escrita, podemos facilmente distinguir duas ocorrências básicas
em que ela se efetiva: essencial e esporádica. Essas ocorrências mostram o modo
como o ato de escrever foi sedimentado no período escolar.
A forma essencial é própria dos que a exercem por profissão, caso de
escritores, redatores, repórteres, jornalistas, juízes, advogados e grande parte dos
professores. Não se consegue exercer plenamente essas profissões se não se gosta
de escrever ou não se vê motivos para isso.
A forma esporádica ocorre entre pessoas que, por uma necessidade
momentânea, acabam se vendo diante do ⎯ para elas ⎯ insosso ofício de redigir
algumas poucas linhas, geralmente em forma de recado ou pequenas instruções.
São pessoas que, obviamente, foram alfabetizadas, algumas das quais até são
capazes de escrever sem muitos problemas, mas que jamais se deixaram tocar pela
sedução que a palavra escrita contém. Textos um pouco maiores e com mais
frequência nesse grupo encontram-se à farta nas redes sociais, as quais, se por um
lado abriram caminho para as pessoas se expressarem com mais soltura, por outro
lado parecem ter sacramentado de vez a pouca importância que se vê na correção
gramatical.
Como a escola costuma ser o berço da escrita, pois em geral é nela que as
pessoas se iniciam na prática de escrever ou se aperfeiçoam nesse ofício, não se
pode ignorar a influência da relação professor/aluno no desenvolvimento de uma
ideia em sala de aula. Meyer (2016, p. 2) considera que “[...] como o professor é, por
natureza, um juiz, é lícito pensar que a existência da avaliação e o temor que ela
inspira desempenharão um papel nada desprezível na escolha das ideias por parte
do redator”. Essa é uma observação bastante pertinente e que deve ser levada em
conta ao se avaliar o desempenho dos alunos.
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CAPÍTULO 4 – UM TESTE DE ARGUMENTAÇÃO
Passadas as informações fundamentais sobre argumentação e estrutura de
texto, e com o objetivo de analisar, com mais acuidade, a avaliação que os alunos
fazem dos argumentos com que se deparam, apliquei-lhes um teste de
argumentação que elaborei, o qual foi baseado no método TBLC – Team-Based
Learning Collaborative, de Larry Michaelson. Essa atividade se desenvolveu após
diversas aulas sobre texto dissertativo e embasamento argumentativo, nas quais,
dentre outras questões, os alunos foram levados a pensar sobre a importância de se
defender uma ideia, sendo esclarecidos de que, sobretudo em questões sociais, a
unanimidade é inatingível, portanto jamais se chegará a uma solução que satisfaça a
todos, conforme atestam vários nomes referenciados neste trabalho, como Meyer,
Fiorin, Perelman & Tyteca, Costa e outros.
Em nome da lógica, para a qual pensar consiste em pesar o pró e o contra, é
necessário mencionar teses contrárias, não ignorá-las. Demonstrar que se sabe dar
conta de noções opostas para vencê-las constitui um aprofundamento da reflexão
(MEYER, 2016).
4.1 Esclarecimentos sobre o teste
O teste se constituía de três etapas. Inicialmente, cinco questões foram
apresentadas sobre diferentes temas. Cada questão era composta de quatro
argumentos (favoráveis ou contrários) sobre o assunto mencionado. Diferente do
que os alunos, a princípio, imaginaram, o trabalho não consistia em assinalar a
resposta correta. A proposta era que eles avaliassem a consistência dos quatro
argumentos de cada assunto e distribuíssem quatro pontos entre as alternativas de
cada questão, de acordo com a avaliação que fizessem, de modo que a soma das
alternativas fosse igual a 4. Por exemplo, podiam dar 1 ponto para cada alternativa;
ou 2 para duas alternativas e 0 para as outras duas; ou 2, 1, 1 e 0; também 3, 1, 0 e
0; ou ainda 4 para uma única alternativa e 0 para as demais, que era o procedimento
esperado. Reafirmando, cada questão receberia quatro pontos divididos entre as
quatro alternativas que a compunham. Essa era uma etapa individual do teste. Foilhes esclarecido que, para essa atividade, não importava se eles eram contrários ou
favoráveis ao que estava sendo colocado; deveriam limitar-se a avaliar a
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consistência dos argumentos. Esse procedimento serviu também para fazê-los
treinar a neutralidade.
Na segunda etapa, eles formaram sete grupos de quatro alunos, para que,
dentro de cada grupo, cada um defendesse suas ideias e buscasse convencer os
outros integrantes, caso tivesse havido alguma divergência na avaliação dos
argumentos. O grupo tinha que chegar a um consenso e definir um único argumento
de cada assunto como sendo o melhor, independentemente da avaliação individual
que eles haviam feito na etapa anterior. Cada questão tinha apenas um argumento
que valia 4, devendo os demais receber conceito 0 (zero).
A terceira etapa consistia na divulgação, pelo professor, do argumento tido
como melhor em cada questão, o que foi feito em power point. Considerando,
conforme já vimos em vários momentos deste trabalho, que toda argumentação está
atrelada a um ponto de vista, não havendo, portanto, uma resposta única e
imbatível, não foi usado o qualificativo “Correto” na referência ao argumento tido
como mais consistente, e sim o termo “Melhor alternativa”. Essa denominação é
amparada nos dizeres de Fiorin (2016, p. 77):
Enquanto a demonstração lógica implica que, se duas ideias forem
contraditórias, uma será verdadeira e a outra falsa, a argumentação em
sentido lato mostra que uma ideia pode ser mais válida que outra. Isso
significa que a adesão não se faz somente a teses verdadeiras, mas
também a teses que parecem oportunas, socialmente justas, equilibradas,
etc.

Para minimizar a possibilidade de refutação, a “Melhor alternativa” de cada
questão está sendo embasada, nesta Dissertação, em consultas a trabalhos de
pessoas que se dedicaram ao estudo de cada um dos temas abordados no teste.
Quanto às demais alternativas apresentadas em cada questão, esclareça-se que,
apesar de existirem diferentes vertentes sob as quais uma ideia é analisada, vindo a
ser aceita ou não, há argumentos que são produzidos sem estrutura consistente,
embasados em ideias que facilmente se desfazem.
Detectar a fragilidade dos argumentos insólitos e perceber a força dos
argumentos consistentes é fundamental para o aperfeiçoamento da capacidade de
análise quanto ao que se lê ou escreve. Assim, nesse teste, cada argumento frágil
teve suas falhas devidamente mostradas e analisadas, com o fim de que os alunos
pudessem observar as refutações e assimilar o modo como agir diante da
necessária análise que se deve fazer na exposição de argumentos. Esse era o

52

principal objetivo do teste. A quantidade de cinco questões se deveu ao fato de que
essa atividade foi toda realizada em sala de aula, num único dia, e precisava se
adequar ao tempo de instrução. Não quis dividi-la em dois dias para que não
houvesse interferência de outras pessoas no resultado final.
4.2 Explanação do teste
Passarei agora a expor as questões, a pontuação que eles atribuíram a cada
argumento e as explanações a respeito. Para medir o grau de convencimento de
cada afirmação, recorri à estatística. A turma é composta de 28 alunos; cada aluno
deveria distribuir 4 pontos para cada questão, como já esclarecido. Sendo assim,
cada questão deveria perfazer um total de 112 pontos (28 x 4). Na explanação que
farei a seguir, colocarei os pontos que cada argumento obteve, como uma
demonstração do grau de convencimento da ideia enfocada. Esclareça-se que essa
exposição é um relato sobre o desenvolvimento da atividade aqui analisada, e nele
serão expostos comentários feitos em sala à medida que as refutações aconteciam,
daí o teor pessoal do qual, em alguns momentos, as palavras a seguir se revestem.
4.2.1

Questão 1: Sobre a redução da maioridade penal.

Gráfico 1 – Pontos auferidos: questão 1

a) Não adianta reduzir a maioridade penal; o que precisa ser feito é dar mais
oportunidade de uma vida digna para incentivar os menores a adotar uma conduta
socialmente aceita.
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Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

3

3

5

2

10

1

5

0

5

Tabela 1 – Questão 1, alternativa “a”

Esse argumento foi apontado como o mais aceitável, mas, como se vê na
tabela acima, apenas três alunos deram nota 4 a essa assertiva. Cinco deles não
acreditaram nada nessa proposta, dando a ela o conceito zero. Percebe-se que é
um argumento de atrativo médio: dez alunos deram 2 pontos. Embora a maioria
deles, durante os comentários, tenham se mostrado favoráveis à diminuição da
maioridade penal, o que se pretendeu ressaltar com esse argumento foi que é
melhor resolver o problema por vias sociais pacíficas, que incluem educação e
qualidade de vida, ideia amparada na seguinte defesa:
Na adolescência, quando as mudanças estão consolidando-se, é que o
jovem precisa, mais do que nunca, de apoio, compreensão e informações
claras. Necessita, ainda, da garantia de suporte afetivo e de espaços
permanentes para questionamentos, reflexões e diálogos, favorecendo o
desenvolvimento de seu potencial pleno, como um ser inserido na
sociedade. (PELLOSO, CARVALHO e HIGARASHI, 2008, p. 113)

Houve quem objetasse que a punição é um fator corretivo necessário diante
da delinquência. Isso é correto, mas não se pode ficar limitado a essa ação. E
infelizmente é só o que grande parte das pessoas almeja. A pergunta que se
instalou foi: vocês querem punir ou corrigir? A punição simples soa como mera
vingança; a correção bem conduzida leva à ressocialização. Quanto a isso, é
oportuno colocar que
A alternativa à violência juvenil está na ampliação das atividades do sistema
educacional que possam acolher e atender adolescentes em situação de
risco, dando-lhes reforço escolar, atividades lúdicas e culturais, além de
apoio emocional capaz de aumentar sua autoestima, o que inibiria, por esse
recurso, seu ingresso em gangs e atividades infratoras. (CUNHA,
ROPELATO e ALVES, 2006, p. 657)
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É possível que nem todos se convençam do porquê de o argumento “a” ser
a melhor alternativa para essa questão. A respeito do convencimento sobre
colocações diversas, Fiorin (2016, p. 77) esclarece que
Na argumentação, não se opera com o verdadeiro ou falso, mas com o
verossímil, com aquilo que não é evidente por si. [...] O verossímil é inerente
ao objeto do discurso argumentativo, pois, nas questões éticas, jurídicas,
econômicas, filosóficas, políticas, pedagógicas, religiosas, etc., não há o
verdadeiro e o falso, mas trabalha-se com o mais ou menos verossímil. Não
existe verdade na discussão sobre maioridade penal.

Por fim, há que se considerar ainda que, se a redução da maioridade
diminuísse a criminalidade juvenil, não haveria tantos maiores de idade cometendo
crimes, uma vez que eles já podem ser punidos por seus atos.
b) É válida a redução da maioridade penal porque, se uma pessoa de dezesseis
anos já pode votar, então ela pode responder por seus crimes.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

2

2

10

1

8

0

8

Tabela 2 – Questão 1, alternativa “b”

Embora essa seja uma alegação alardeada pela voz do senso comum,
nenhum aluno se deixou convencer totalmente por esse argumento, e apenas dois
deles deram nota 3. Vemos que é um argumento de baixo convencimento, e o que o
torna inconsistente é o fato de se igualarem fatos com graus de responsabilidades
diferentes: o voto aos dezesseis anos é um direito; já a redução da maioridade penal
visa à punição. Também é importante colocar que o voto não é garantia de que a
pessoa sabe o que está fazendo. Até mesmo adultos votam irresponsavelmente, em
muitos casos sem nem conhecer as propostas do candidato escolhido. Sendo assim,
no tocante à redução da maioridade penal, não se pode partir da premissa de que o
adolescente que vota tem consciência do que está fazendo. A objeção apresentada
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foi que esses jovens sabem o que é certo e errado em termos criminais. Isso, porém,
não está atrelado à ideia do voto.
c) Os jovens geralmente se iniciam na vida sexual antes dos dezoito anos e muitos
têm até filhos. Sendo assim, podem ser punidos pelos crimes que cometem.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

2

1

7

0

19

Tabela 3 – Questão 1, alternativa “c”

A fragilidade desse argumento está em que a vida sexual é inerente a todo
ser animal e sua prática não tem ligação com grau de responsabilidade. Do
contrário, não existiriam tantos filhos “sem pai”. Na divulgação da refutação desse
argumento, houve igualmente a alegação de que os menores sabem o que estão
fazendo e conhecem as consequências ruins de seus atos sobre as vítimas.
A contra-argumentação a isso é o fato de que eles têm tanto conhecimento
quanto coragem para agir ilegalmente. O jovem costuma ser afoito. A prática sexual
envolve fatores hormonais que na adolescência estão em ebulição, e isso, na
maioria das vezes, acaba se sobrepondo a qualquer análise das consequências
indesejadas (e até os adultos se curvam aos desejos sexuais, muitas vezes sem
medir os resultados dessa prática). No caso dos adolescentes, há também a
necessidade de ser aceito num grupo e nele permanecer. No tocante a isso, Ana
Borges e Marília Bergamim (2009, p. 421), em artigo que aborda a iniciação sexual
de adolescentes de uma região metropolitana, assim se manifestam:
Não se pode deixar de lado que os adolescentes estão inseridos em uma
rede de vínculos de amizade, que se constitui, entre inúmeros outros, em
um espaço fundamental de socialização. Para o exercício dos papéis de
gênero, inegavelmente um indicador significativo do processo de
socialização para a sexualidade é a convivência com os pares, e são estes
que, muito possivelmente, não apenas estão sujeitos aos padrões
normativos em relação ao comportamento sexual, mas também os reforçam
em suas relações com seu grupo de iguais.
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E logo acrescentam:
A influência dos pares no comportamento sexual de adolescentes pôde ser
identificada por meio do relato de adolescentes que se sentiram
pressionados pelos amigos a iniciar a vida sexual, sendo que os homens
pareceram ser mais propensos a se submeter a essa pressão do que as
mulheres. (p. 421)

Vê-se, com isso, que a iniciação sexual se dá, muitas vezes, sob o impacto
da pressão do grupo, e não com algum grau de responsabilidade que se poderia
esperar em tal situação. Essas mesmas autoras não mencionam a responsabilidade
entre os aspectos que parecem ter influência na iniciação sexual:
Os resultados salientam importantes contextos que parecem ter uma forte
influência na iniciação sexual, como a idade, a inserção social, os valores e
atitudes maternos e paternos acerca da sexualidade e também o convívio
no grupo de pares. (p. 427)

d) O que leva um menor a cometer crimes são as más companhias. Então os pais
têm que impedir que os filhos andem com pessoas de má índole.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

1

2

2

1

8

0

17

Tabela 4 – Questão 1, alternativa “d”

Nenhum aluno deu crédito total a essa colocação, como se observa na
tabela, e a maioria deles não deram crédito algum. Realmente, essas palavras são
apenas um conselho, não propriamente um argumento, além de não se referir à
questão da maioridade penal.
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4.2.2

Questão 2: Sobre o voto facultativo.

Gráfico 2 – Pontos auferidos: questão 2

a) O voto deve ser facultativo porque, num país democrático, não se deve obrigar
ninguém a fazer o que não quer.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

1

2

0

1

6

0

21

Tabela 5 – Questão 2, alternativa “a”

Esse argumento teve um baixo grau de aceitação. Pode-se perceber, com
isso, que os alunos têm ciência de que o regime democrático também impõe regras
a seguir. Há várias leis que nos obrigam a fazer o que não queremos, bem como leis
que impedem que façamos o que queremos, mesmo vivendo numa democracia.
“A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia,
absoluta, ela pode ser restringida pela lei” (ROCHA, 2016, p. 65).
Discorrendo sobre a natureza jurídica do voto, Nelson de Souza Sampaio
(1981, apud SOARES, 2004) declara que, somente quando se torna obrigatório, o
voto assume verdadeiro caráter de dever jurídico e que a obrigatoriedade visa evitar
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a abstenção de muitos eleitores, fato prenhe, ainda nas palavras do autor, de
consequências políticas, inclusive no sentido de desvirtuar o sistema democrático.
Vemos, assim, que a defesa do voto facultativo não terá sucesso com o
argumento apresentado na alternativa “a”. Embora a palavra democracia tenha um
sentido sanfonado conforme já explanado em 3.2.1, nela não cabe a ideia de que
não se deve obrigar as pessoas a fazerem o que não querem.
b) Democracia não é liberdade total. Ela é um sistema de governo que também tem
regras a seguir. Assim, o voto deve continuar obrigatório. O que precisa mudar são
as exigências para quem vai se candidatar, para que assim se possa peneirar antes
das eleições.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

4

3

3

2

10

1

5

0

6

Tabela 6 – Questão 2, alternativa “b”

Aqui se expõe, inicialmente, uma rápida observação sobre democracia e se
sentencia que o voto deve continuar obrigatório. Em seguida, apresenta-se uma
proposta de mudança de critérios para um indivíduo se candidatar, como maior
exigência quanto ao grau de escolaridade ou ficha limpa, por exemplo. Critérios,
enfim, que devem ser delineados pela Justiça Eleitoral. Uma vez feito isso, haveria
possibilidade de melhoria na qualidade dos candidatos, e os eleitores não se
importariam tanto com o fato de ter que votar, mantendo-se mais fiéis a esse dever
democrático e exercendo o direito à transparência que o processo exige. Com
propriedade, Norberto Bobbio (1997, p. 10) assim se posiciona sobre essa questão:
“Pode-se definir a democracia das maneiras as mais diversas, mas não existe
definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou
transparência do poder.”
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Apesar de o argumento “b” ser o melhor dessa questão, apenas quatro
alunos se deixaram convencer totalmente por ele. A maioria deu crédito parcial,
2 pontos. A alegação que expuseram diante da divulgação da melhor resposta foi
que a última frase desse argumento é apenas uma hipótese e, sendo assim, pode
não gerar a solução que se espera. Realmente, em política, como em todas as
vertentes sociais, não se pode falar em certeza absoluta, mas o peneiramento dos
candidatos já seria um passo a se dar na busca de melhoria do processo eleitoral.
c) Se o voto fosse facultativo, com certeza teríamos governantes mais qualificados e
menos corruptos. Só assim teríamos um país com mais igualdade social.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

1

2

0

1

4

0

23

Tabela 7 – Questão 2, alternativa “c”

O voto facultativo não garante a qualidade dos futuros governantes. Não há
ligação entre esses dois elementos. Esse argumento expressa apenas uma
aspiração, traduzida numa forma que se aproxima da demagogia, sem relação entre
os fatos. Contrapondo-se a esse argumento, Paulo Henrique Soares (2004, p. 108)
adverte que
O pleito em que a maioria dos eleitores vota é de legitimidade inconteste,
tornando-o insusceptível de alegação pelos derrotados nas urnas de que o
resultado eleitoral não corresponde à vontade dos eleitores. [...] O baixo
comparecimento eleitoral poderia comprometer ainda mais a credibilidade
da população nas instituições políticas nacionais.

Acrescenta, por fim, que a omissão do eleitor pode tornar ainda mais grave o
atraso socioeconômico das áreas pobres do país. Vemos assim que a igualdade
social que se evoca no argumento “c” é uma realidade que não se coaduna com a
facultatividade do voto.
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d) O voto deve ser facultativo porque assim os eleitores vão votar com consciência e
fazer a melhor escolha. O voto obrigatório faz com que muitas pessoas vão às urnas
desestimuladas, e isso não é bom para o processo eleitoral.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

3

3

4

2

8

1

6

0

7

Tabela 8 – Questão 2, alternativa “d”

O voto facultativo não garante que só os eleitores bem-intencionados vão
votar. Sendo facultativo, quaisquer eleitores poderão comparecer às urnas, caso
queiram, inclusive os mal-informados, pois não haverá impedimento legal. E o
desestímulo se deve mais à falta de perspectivas diante dos candidatos do que à
obrigatoriedade do voto.
É bom considerar, mais uma vez, as palavras de Soares (2004, p. 109):
“O fim do voto obrigatório significaria um ganho irrisório de liberdade individual,
constituindo, porém, uma perda substancial do nível de participação dos cidadãos no
processo eleitoral.”
Vemos, então, que o argumento “d” não se sustenta facilmente, devido à
fragilidade das ideias em que se assenta. Apesar disso, os pontos 3 e 4 foram-lhe
atribuídos por sete alunos, os quais, durante a divulgação das refutações, alegaram
realmente acreditar na ligação entre voto facultativo e consciência eleitoral, além de
imputarem ao voto obrigatório o desestímulo com o processo.
Os alunos que atribuíram 3 pontos a esse argumento deram o ponto restante
para a alternativa “b”, que, como já explicado, é a melhor resposta para essa
questão. Ou seja, apesar de darem mais crédito para o argumento “d”, não ficaram
totalmente distantes do que preceitua o argumento “b”.
Vemos, porém, que a maioria dos alunos avaliou esse argumento como
mediano ou fraco.
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4.2.3 Questão 3: Sobre o fato de uma criança cantar músicas que contenham
palavras de baixo calão e termos que incitem a violência contra a
mulher.

Gráfico 3 – Pontos auferidos: questão 3

a) Não há problema grave em uma criança cantar músicas com esse conteúdo
porque hoje em dia a televisão mostra até pessoas do mesmo sexo se beijando, e
isso é muito pior.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

1

1

1

0

26

Tabela 9 – Questão 3, alternativa “a”

Embora possa ser desagradável o fato de o casal se beijar na TV, isso não
torna menos nocivo o prejuízo moral da criança que canta músicas de conteúdo
maléfico. Além disso, o casal se beijando já são adultos e, por mais repulsivo que,
para muitos, isso possa ser, eles podem responder por seus atos, e a criança não.

62

b) Essa questão de termos impróprios é muito subjetiva. Palavras que para uns são
constrangedoras, para outros podem ser apenas uma tendência moderna de se
expressar.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

1

1

6

0

21

Tabela 10 – Questão 3, alternativa “b”

A segunda frase dessa alternativa se refere a gírias ou regionalismos. Termos
impróprios são palavrões ou expressões que induzem à violência. É importante
colocar o que se entende por termos impróprios e as implicações do seu uso.
A ABGLT (2010, apud ROSELLI-CRUZ, 2011, p. 75) esclarece: “O uso de
expressões como aidético, homossexualismo, opção sexual, o travesti, sapatão,
veado, gilete, além de errado, pode ser ilegal e/ou prejudicar a honra e dignidade de
milhões de pessoas e seus familiares.”
Acrescente-se ainda a seguinte colocação:
Obsceno é aquilo que, no domínio da sexualidade, fere o pudor. É aquilo
que não está de acordo com o pudor. Seus sinônimos, em geral, são
impropério, baixo calão e palavra feia. O dito palavrão tem caráter ofensivo,
embora nem toda palavra ofensiva possa ser chamada de palavrão. Este,
em geral, guarda alguma relação muito próxima com a sexualidade de
quem é ofendido. (ROSELLI-CRUZ, 2011, p. 75)

Essas citações reforçam que a ideia contida na alternativa “b” não faz
sentido. Não há subjetividade na definição do que sejam termos impróprios, uma vez
que, por definição, tais palavras têm caráter ofensivo. Pela tabela apresentada,
vemos que tal sentença tem baixíssimo grau de aceitação: vinte e um alunos não se
deixaram convencer em nada com esse argumento, e sete demonstraram uma
aceitação tímida.
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c) É uma tarefa inútil querer proibir as crianças de cantar certas músicas, pois elas
ouvem na televisão e o contato se dá de qualquer jeito.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

2

1

5

0

21

Tabela 11 – Questão 3, alternativa “c”

A limitação do acesso a fatores de influência negativa para a criança é um
dever dos pais ou responsáveis. É difícil impedir completamente o contato, mas
pode-se orientar quanto ao conteúdo. É de Johannes Hessen (2000, p. 81) a
seguinte apreciação:
Quando avaliamos as ações e atitudes humanas atribuindo a um fato o
predicado "bom" e a outro o predicado "mau", esse juízo de valor ocorre,
segundo uma concepção muito difundida, pela aplicação de um padrão de
medida, de uma norma moral superior à ação em apreço, medindo, de certo
modo, essa ação.

Vemos que o argumento “c” teve baixa aceitação: nenhum aluno se deixou
convencer totalmente por ele, e vinte e um o descartaram por completo, mesma
quantidade do argumento “b”, o que os torna ideias com igual capacidade de
persuasão. Com efeito, dizer que, de qualquer jeito, as crianças terão contato com
músicas obscenas é desprezar o papel que os pais têm na função de orientar os
filhos pequenos, mesma fragilidade que se tem na afirmação de que os termos
impróprios têm um entendimento subjetivo.
Na refutação a esse argumento, um dos alunos esclareceu que, no seu
ponto de vista, o adjetivo “inútil” tornou a afirmação muito incisiva e fragilizou o seu
poder de convencimento. Essa observação mostrou que eles também se atêm a
detalhes lexicais na hora de avaliar um argumento.
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d) Por mais trabalhoso que seja, o pai ou mãe devem orientar a criança quanto
àquilo com que ela venha a ter contato, fazendo-a perceber o conteúdo maléfico, já
que a total falta de contato é praticamente impossível.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

14

3

9

2

4

1

1

0

0

Tabela 12 – Questão 3, alternativa “d”

Partindo do princípio de que a boa educação e a orientação para o caminho
correto são atitudes que repelem condutas inadequadas, esse argumento foi
considerado a melhor alternativa. Pai e mãe são peças fundamentais para se atingir
esse objetivo. Na concepção de Fabiana Cia, Camila Pereira, Zilda Del Prette e
Almir Del Prette (2006, p. 74), temos que
A exposição da criança a práticas parentais pouco construtivas ou a sua
privação de envolvimento afetivo com pais e mães constituem fatores de
risco para o desenvolvimento da criança, aumentando sua vulnerabilidade a
eventos ameaçadores externos ao seu ambiente familiar. Em contrapartida,
pais socialmente habilidosos, que estabelecem um ambiente familiar
acolhedor, organizam contextos favoráveis aos mecanismos de resiliência e
de proteção diante de fatores ameaçadores a que usualmente as crianças
estão expostas.

Assim, pai e mãe têm um papel indispensável na definição daquilo com que
as crianças terão contato. Isso inclui, dentre outros elementos, as músicas de
conteúdo maléfico. Não se trata simplesmente de uma questão de gosto, afinal cada
um tem uma inclinação a gostar de determinados tipos de música. O fato é que
existem certas letras indutivas a um comportamento que desconsidera o respeito
que se deve ter para com o próximo.
4.2.4 Questão 4: Sobre o fato de a Globo pagar milhões para o Ronaldo
emagrecer (no quadro Medida Certa, do Fantástico) e depois pedir
dinheiro para o Criança Esperança.
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Gráfico 4 – Pontos auferidos: questão 4

a) Quem paga milhões para um rico emagrecer não devia pedir dinheiro para ajudar
crianças do Brasil. Isso confirma que as doações não são para ajudar as crianças, e
sim para aumentar o lucro das grandes emissoras.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

5

1

7

0

16

Tabela 13 – Questão 4, alternativa “a”

Como toda empresa particular, a Globo paga impostos e tem o direito de
fazer o que bem entender com seu dinheiro. Quanto à segunda frase desse
argumento, não passa de uma suspeita.
O filósofo alemão Immanuel Kant (1988, apud COSTA, 2015) argumenta que
o uso dogmático da razão sem crítica conduz a afirmações infundadas. É o que se
percebe no argumento. A declaração de que o dinheiro da campanha visa
enriquecer as grandes empresas soa leviana ao não apresentar comprovação de
sua autenticidade. Não há uma análise considerável que leve a admitir a verdade do
que se enuncia. Isso é fruto que se colhe no senso comum que coloca como
questionável a idoneidade da rede Globo. É evidente que não se pode descartar a
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possibilidade de que o conteúdo do argumento apresentado seja uma verdade, mas,
no caso em questão, para prová-lo, seria necessário mais do que apenas palavras.
Também se percebe nesse argumento uma dose de emoção negativa
inviável para a situação. A emoção exagerada, desproporcional ao assunto, ao
objetivo visado ou à natureza dos argumentos, sugere pretensões que farão
qualquer argumentação parecer fraca (PERELMAN & TYTECA, 2017).
A baixa aceitabilidade desse argumento confirma a sua insolidez: doze
alunos oscilaram entre 1 e 2 pontos, e dezesseis não deram crédito algum.
b) O dinheiro que foi pago ao Ronaldo poderia ter sido investido na educação das
crianças menos favorecidas, e assim não haveria necessidade de campanha.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

3

1

15

0

10

Tabela 14 – Questão 4, alternativa “b”

O lucro que a Globo obteve com a série sobre o emagrecimento do Ronaldo
fez com que se aumentasse também a arrecadação de impostos da emissora, o que
aumentou o dinheiro a ser aplicado em obras sociais, pelo menos teoricamente.
Além disso, é pertinente também a observação de Ana Ângela Gomes (2008, p. 18)
sobre a Globo. Diz ela:
Para além de um meio de comunicação capaz de manipular, a Globo
passou a se constituir, aos nossos olhos, em uma espécie de instituição
social, voltada para o objetivo de se estabelecer uma instância da
sociedade de tanta relevância quanto outras, tais quais a política, a
econômica, a cultural.

Ainda que muitos critiquem a manipulação a que a Globo, possivelmente,
nos submete, a afirmação acima não pode ser ignorada. É fato que a citada
emissora se estabeleceu como um órgão social tão relevante quanto outros. Assim,
as campanhas que ela lança obtêm sucesso e angariam valores que, de outra forma
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menos expositiva, dificilmente seriam arrecadados. A não credibilidade total desse
argumento acena para uma provável compreensão desse papel social da Globo:
vinte e cinco alunos deram pouquíssima ou nenhuma adesão, e nenhum optou pela
aceitação plena.
c) A Globo é uma empresa privada e sobrevive do lucro de seus programas. Pagou
milhões para o Ronaldo, mas teve também um lucro muito grande com isso. Já o
bem-estar das crianças é uma questão social e diz respeito a todos.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

1

3

3

2

8

1

6

0

10

Tabela 15 – Questão 4, alternativa “c”

Nesse argumento, é inquestionável o fato de que a Globo, enquanto
empresa particular, e não estatal, sobrevive do lucro de seus programas e tem o
direito de gerir essa renda da forma como achar conveniente. Também não se pode
negar o fato de que o Ronaldo é um ex-jogador que, dadas as suas jogadas geniais
e também as polêmicas em que se envolveu em sua carreira, é um grande chamariz
de audiência, que é o objetivo da emissora. O conjunto desses dois fatores, lucro e
audiência, é o que motivou a Globo a investir num programa com essa celebridade
do futebol.
Já o Criança Esperança tem uma função social e, como tal, é um programa
com cujo objetivo espera-se que toda a sociedade colabore. A esse respeito, Gomes
(2008, p. 20) complementa que
Quase sempre identificada (a Globo) com funções de entretenimento, o
sistema televisivo se propõe a agir em um território tradicionalmente
reservado ao sistema político ⎯ em especial aquele reservado ao poder
público ⎯ bem como em outros sistemas da sociedade. Ela anuncia
contribuir de maneira efetiva com a resolução dos problemas sociais
abordados, como se fosse uma mobilizadora de primeira ordem dessas
questões. (Parênteses com esclarecimento meu)
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O intrigante nesse argumento é que só obteve adesão total de um único
aluno. A maioria oscilou entre 1 e 3 pontos; e dez lhe atribuíram grau de
convencimento 0. Houve quem alegasse a sua descrença nesse argumento devido
ao estigma de manipuladora que a Globo tem, motivo pelo qual se torna mal
abraçada qualquer explicação que tenda a inocentá-la. Com essa alegação, precisei
lembrá-los da imparcialidade solicitada no esclarecimento sobre o teste.
d) É importante que haja campanhas para ajudar crianças carentes, pois elas
precisam de investimento para que tenham um futuro mais promissor, mas o real
objetivo da Globo com o Criança Esperança é apenas ficar bem-vista por estar
incentivando um projeto social.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

1

3

2

2

8

1

13

0

4

Tabela 16 – Questão 4, alternativa “d”

A primeira parte desse argumento já foi esclarecida na explicação da
alternativa “c”. Já o que se diz a partir conjunção adversativa é apenas um
“achômetro” sem peso argumentativo, uma suspeita, conforme explanado na
refutação da alternativa “a”. É pertinente esclarecer que, ainda que essa afirmação
fosse comprovada, não tiraria o mérito da campanha, cujos beneficiados são as
crianças.
Esse argumento é pautado no lugar-comum, a saber: a ideia que se tem
sobre a rede Globo e o fato de investir nas crianças para que tenham um futuro
promissor. Isso o torna superficial e de baixo convencimento porque um meio de
diminuir a força dos argumentos será o de salientar-lhes o caráter genérico, previsto,
fácil de encontrar, já ouvido (PERELMAN & TYTECA, 2017).
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Vemos que, apesar dessa insustentabilidade, um aluno se deixou convencer
totalmente por esse argumento, certamente amparando-se na primeira parte e
considerando o objetivo da Globo insuficiente para invalidar a sentença.
4.2.5

Questão 5: Sobre a liberação das drogas.

Gráfico 5 – Pontos auferidos: questão 5

a) As drogas devem ser liberadas porque o álcool mata muito mais e não é proibido.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

0

2

0

1

9

0

19

Tabela 17 – Questão 5, alternativa “a”

A tabela acima mostra o alto índice de rejeição desse argumento. O fato de
um produto nocivo ser liberado não significa que outros também devam ser. Essa
noção parece ter soado claro para os alunos, apesar de ser uma ideia
constantemente encontrada na voz de pessoas que não se fizeram armar de uma
análise mais apurada.
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b) Com a liberação das drogas, o imposto arrecadado poderá ser usado no
tratamento dos viciados.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

0

3

1

2

2

1

9

0

16

Tabela 18 – Questão 5, alternativa “b”

Esse é um argumento meramente financeiro que desconsidera os efeitos
maléficos associados ao consumo. O dinheiro vai ser arrecadado às custas da
destruição da vida de muita gente. E, ainda que o dinheiro venha a ser usado no
tratamento de dependentes, é importante ressaltar que os males advindos do
consumo de drogas não serão freados com o direcionamento de verbas para os
cuidados com viciados. É o que atestam as seguintes palavras:
A prevalência mundial do consumo de substâncias psicoativas está
aumentando. O abuso e a dependência de drogas ameaçam os valores
políticos, econômicos e sociais. Além de contribuir para o crescimento dos
gastos com tratamento médico e internação hospitalar, eleva os índices de
acidente de trânsito, de violência urbana e de mortes prematuras. (SILVA,
MALBERGIER, STEMPLIUK e ANDRADE, 2006, p. 281)

c) A liberação poderia acontecer de forma experimental, inicialmente com a droga
tida como menos nociva: a maconha. Observado o efeito dessa liberação,
poderíamos avaliar outros casos.
Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

2

3

3

2

7

1

10

0

6

Tabela 19 – Questão 5, alternativa “c”
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Não parece sensato defender, sobretudo num ambiente escolar, a liberação
de qualquer tipo de droga, dados os efeitos maléficos tanto físicos quanto
psicológicos e morais que elas podem causar nos usuários. Lembremos, porém, que
aqui estamos expondo o que consideramos o melhor argumento dentre os que
foram apresentados.
No tocante ao uso de alucinógenos, embora a questão seja controversa, há
quem defenda a liberação da maconha, como é o caso de Bernard Gontiès (2003,
p. 47), que, em artigo sobre as perspectivas histórica, farmacológica e antropológica
da maconha, declara: “A maconha, droga que se caracteriza por seu cultivo milenar,
é utilizada nos diversos lugares e épocas, com aplicações na medicina, indústria
(confecção de papel, cordas e velas para navios), e até em rituais religiosos.”
Também Noto e Formigoni (2002, apud GONTIÈS, 2003), ao dissertarem sobre os
efeitos prejudiciais da maconha em curto prazo, salientam que não são bem
evidentes se comparados aos da cocaína. Essas colocações sustentam a afirmação
contida no argumento “c” de que a maconha causa, pelo menos, danos menores que
os de outras drogas.
Apesar dessa constatação, vemos, pelo quadro apresentado, que os alunos
relutaram em aceitar tal argumento: apenas dois concordaram totalmente, e três
acharam bastante plausível. A maior quantidade, dez alunos, atribuiu como conceito
um tímido 1; e seis desacreditaram por completo. Essa baixa aceitação se deve,
conforme eles mesmos expuseram, ao receio de se defender, sob qualquer nuance,
um produto tido como contravenção, sendo eles futuros sargentos e alunos de uma
escola militar. Não se pode desprezar a influência desses fatores na aprovação ou
reprovação de um argumento.
d) A liberação das drogas vai afastar os usuários do contato com traficantes e isso
poupará muitas vidas. Além disso, os usuários deixarão de ser malvistos pela
sociedade, já que estarão consumindo um produto legalizado.
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Valores atribuídos a esse argumento
Pontos

Quantidade de alunos

4

3

3

2

2

9

1

10

0

4

Tabela 20 – Questão 5, alternativa “d”

Como esse argumento defende a liberação das drogas, é preciso,
inicialmente, distinguir liberação e legalização. Thiago Rodrigues (2003, apud
ROCHA, 2016, p. 35) esclarece:
A liberação total das drogas prega a abolição de todas as leis restritivas,
tanto as que proíbem seu uso, como as que o admitem em determinadas
circunstâncias, enquanto a legalização pressupõe o controle, a
regulamentação, e sustenta a substituição do controle penal por outras
formas de regulação, que se subdividem em três: legalização liberal,
legalização com forte controle estatal e legalização controlada.

Pelo exposto, vemos que a liberação pressupõe liberdade irrestrita. O
argumento apresentado é bastante ousado: vai-se da proibição total à aceitação
geral, o que torna assaz provável que essa decisão venha a causar o caos total na
sociedade. Além disso, não se pode garantir que o contato com traficantes vá deixar
de existir. A venda legalizada vai embutir impostos nos preços das drogas, e muitos
vão continuar vendendo ilicitamente com valores bem abaixo do mercado. Já o
estigma que os usuários adquiriram não vai desaparecer, pois é pouco provável que
a sociedade como um todo deixe de discriminar os viciados.
Vemos que se trata de um argumento que peca por um excesso de otimismo
que não se sustenta ante um olhar mais crítico. Apesar disso, três alunos confiaram
plenamente nele, e dois o consideraram bastante convincente. A explicação que
eles mesmos deram durante os comentários foi que se deixaram levar pela
possibilidade de afastar usuários e traficantes e poupar vidas dos que compram e
não têm condições de pagar. Foram seduzidos pela visão humanitária do
argumento.
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4.3 Considerações sobre o teste
As questões trazidas para discussão e reflexão nesse teste são, sem dúvida,
polêmicas, pois claramente dividem opiniões. A beleza das questões polêmicas é
que, se por um lado ⎯ o que muitas vezes é frustrante ⎯ impossibilitam uma
tomada de decisão confortável para todos, por outro dão azo à argumentação e
permitem o exercício da liberdade de expressão. Como temos dito, não existe
argumentação na unanimidade. E mais uma vez a fertilidade das palavras de
Perelman & Tyteca (2017, p. 63) vem dar força a essa defesa:
Um fato estabelecido, uma verdade evidente, uma regra absoluta trazem
em si a afirmação de seu caráter indiscutível, que exclui a possibilidade de
defender os prós e os contras. O acordo unânime sobre certas proposições
pode tornar muito difícil pô-las em dúvida.

Toda essa exposição de argumentos tanto frágeis quanto sólidos (menos
aceitáveis e mais aceitáveis) foi sentida pelos alunos como um importante contato
na formação da concepção daquilo que venha a ser argumento válido. A conclusão
a que cheguei foi que os alunos, às vezes, deixam-se levar por argumentos de
impacto ou já demasiadamente proferidos, os quais, geralmente, não resistem a
uma análise nem mesmo superficial. A opção por esses argumentos se deve a dois
fatores: primeiro, à falta de embasamento sólido que deixe os alunos seguros diante
de uma afirmação inédita; segundo, ao conforto que as ideias batidas proporcionam
⎯ refutar uma sentença consignada exige um gasto de energia intelectual que nem
sempre se está disposto a oferecer.
Ao ser apresentada a refutação dos argumentos insólitos, percebia-se o
descortinar de uma visão mais analítica sobre questões até então vistas, por uma
parcela deles, com os óculos da superficialidade e das ideias pré-concebidas,
algumas das quais com doses quase imperceptíveis de preconceito. Houve quem
contestasse algumas refutações apresentadas na resolução do teste, o que
proporcionou uma discussão saudável e produtiva, com oportunidade para maiores
esclarecimentos sobre a fragilidade dos argumentos que estavam sendo rebatidos.
Quanto à segunda etapa do teste, o trabalho em grupo, houve uma
predominância de acertos quanto à escolha do argumento tido como melhor
alternativa, embora nenhum grupo tenha obtido 4 pontos em todas as questões. Isso
deixa clara a influência da contra-argumentação no diálogo entre os elementos de
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um grupo, de modo a fazer com que alguns revejam seus posicionamentos
individuais. Esse exercício de revisão dos próprios conceitos possibilitou um pensar
diferente sobre assuntos com os quais as pessoas às vezes lidam de forma
superficial, equivocada e até preconceituosa. Essas reflexões propiciaram também a
prática da tolerância diante das refutações que os indivíduos dos grupos
levantavam, com o objetivo de escolher o argumento mais apropriado para a
questão apresentada. Schopenhauer (2005) diz que, para nos tornarmos tolerantes
com opiniões contrárias à nossa, basta lembrar que nós mesmos já mudamos de
opinião várias vezes. Essa assertiva exemplifica o objetivo do teste aplicado e, mais,
os preceitos norteadores do método TBLC.
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CAPÍTULO 5 – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO
Com a finalidade de conferir aos alunos a possibilidade de opinarem,
individualmente e por escrito, sobre o ensino-aprendizagem de dissertação, apliqueilhes um questionário com cinco questões sobre esse tema para que eles pudessem
se fazer ouvir. Farei agora considerações, em caráter de inferência, a partir dos
resultados colhidos.
Esclareço que essa foi uma investigação cujo propósito ⎯ reafirmo ⎯ era
dar voz aos alunos em assuntos que envolvem a problemática argumentativa. Todos
têm uma opinião a expressar e cada um sabe, com mais precisão, os percalços que
o afligem e as soluções que persegue. Isso, portanto, não lhes podia ser negado.
Obviamente, não se esperava dos discentes, nesse momento, nenhuma análise
mais profunda, tanto pela pouca idade que têm como pela falta de conhecimentos
teórico-acadêmicos que lhes proporcionassem uma visão mais crítica da realidade
investigada.
5.1 Questão 1: Assinale as duas maiores dificuldades que você encontra para
redigir um texto dissertativo.
Nessa questão, foram colocados cinco entraves para os alunos apontarem.
Embora eles pudessem querer assinalar mais de dois dos itens apresentados, ou
talvez todos os itens, a orientação para que assinalassem apenas dois se deveu ao
fato de que o objetivo era fazê-los apontar apenas os obstáculos mais cruciais que,
na visão individual, precisam ser superados.
• Não tenho informações sobre o assunto. – 9 alunos
• Não consigo relacionar ideias que tenham ligação entre si. – 10 alunos
• Nem sempre consigo abordar um tema ou me manter nele. – 8 alunos
• Sinto insegurança quanto a uma ideia a ser colocada. – 13 alunos
• Falta-me criatividade. – 16 alunos
Como eram 28 alunos e cada um devia apontar dois itens, isso totalizou 56
apontamentos. A falta de criatividade, que foi o item mais indicado, é um fator cuja
solução requer um investimento a longo prazo, com leitura constante e escrita
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praticada regularmente. A leitura constante permite que se observe e se absorva o
modo de expressão dos escritores lidos. A escrita regular possibilita que os alunos
identifiquem o seu próprio estilo, os assuntos que mais gostam de abordar, a
linguagem que costumeiramente usam, a sagacidade ou profundidade que
imprimem nos seus próprios textos. Vemos que é um exercício que requer tempo e
prática.
Merece foco também, nessa questão, a insegurança que eles dizem sentir
quanto a uma ideia a ser colocada, item apontado por treze alunos. A solução para
isso atrela-se à apresentada para a falta de criatividade. A prática de leitura e escrita
proporciona conteúdo e desenvoltura, o que acaba edificando uma segurança
indispensável no desenvolvimento de um texto.
5.2 Questão 2: Assinale duas técnicas que você considera importantes para
um melhor resultado no desenvolvimento de textos dissertativos em sala
de aula.
• Leitura e análise de textos dissertativos. – 17 alunos
• Orientação individual no processo de correção tanto gramatical quanto
estilística. – 16 alunos
• Treinamentos de redação. – 17 alunos
• Interação entre os colegas, com debates sobre temas diversos. – 6 alunos
Nessa questão, vemos que os itens mais indicados vão ao encontro da
solução para as dificuldades mais apontadas na questão anterior. Leitura e análise
de textos, bem como treinamentos de redação (que é a escrita), constituem
estratégias indispensáveis ao aperfeiçoamento da escrita como um todo e, em se
tratando de texto dissertativo, da exposição de argumentos.
Nessas duas primeiras questões, os alunos deixaram implícita ⎯ proposital
ou casualmente ⎯ uma ligação entre as dificuldades e as possíveis soluções.
5.3 Questão 3: Considerando os tipos de argumentos abaixo, enumere-os de
1 a 4 (sendo 1 o mais convincente e 4 o menos convincente), conforme
você os vê.
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• Argumento científico (verdades reveladas por cientistas de todos os tempos):
1 – dez alunos

2 – oito alunos

3 – sete alunos

4 – três alunos

• Argumento religioso (citação de fontes de livros considerados sagrados):
1 – seis alunos

2 – cinco alunos

3 – oito alunos

4 – nove alunos

• Argumento filosófico (reflexões profundas sobre questões que afligem o ser
humano):
1 – três alunos

2 – seis alunos

3 – nove alunos

4 – dez alunos

• Argumento histórico (fatos conhecidos em que nos amparamos para conduzir
nossas ações):
1 – nove alunos

2 – nove alunos

3 – quatro alunos

4 – seis alunos

As definições entre parênteses foram colocadas para relembrar aos alunos o
que tais argumentos significam, uma vez que esses itens foram trabalhados durante
as aulas.
O argumento científico foi citado como o mais convincente por dez alunos, o
que foi a maior pontuação dentre os quatro. Isso se deve ao conceito de verdade
comprovável que se tem acerca da ciência. Sabe-se, porém, que a ciência enuncia
também, em certos casos, verdades relativas e discutíveis, conforme foi explanado
no item 2.4 desta Dissertação de Mestrado. Talvez por isso, num outro enfoque
desse resultado, vemos que dezoito alunos não colocaram o argumento científico
como o mais convincente, e três o consideraram o menos relevante.
Quanto ao argumento religioso, apenas seis alunos o classificaram como a
melhor das defesas. Esse número reduzido se explica dada a questão de fé que tal
argumento envolve e a impossibilidade de comprová-la por meios técnicos. Essa
mesma razão justifica a repulsa de nove alunos que o puseram em último lugar.
Mas, semelhantemente ao que colocamos no comentário sobre o argumento
científico, é interessante notar que dezenove alunos não posicionaram o argumento
religioso na escala mais baixa no que tange ao poder de convencimento.
Ciência e religião costumam travar um embate ideológico. Para muitos,
esses assuntos são incompatíveis: a ciência tem provas, a religião envolve fé. Para
outros, são assuntos que se complementam em muitos pontos, cada qual com a sua
forma de explicar uma verdade. Essas formas de se ver a relação entre esses dois
campos do saber humano justificam a explanação feita sobre os argumentos
científico e religioso.
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5.4 Questão 4: Considerando as limitações decorrentes das inúmeras
atividades referentes à vida de um aluno militar, dê uma nota de zero a
dez para o seu empenho em aperfeiçoar as habilidades argumentativas.
5,0 – um aluno

8,0 – oito alunos

6,0 – três alunos

8,5 – um aluno

6,5 – um aluno

9,0 – sete alunos

7,0 – seis alunos

Um aluno não respondeu.

Como se vê, essa era uma questão de autoanálise que tinha como objetivo
fazê-los refletir sobre o próprio comprometimento na melhoria dos argumentos.
Vemos que a nota 8,0 foi a mais dada: oito alunos. Cinco alunos se deram uma nota
mediana, entre 5,0 e 6,5. Sete deles se reconheceram com esforço de médio para
bom, com as notas 7,0 e 8,5. E seis avaliaram o seu empenho com 9,0, que é uma
ótima nota, considerando que eles têm outras várias disciplinas da especialidade e
do campo militar para se dedicar.
Essa era uma questão que seria mais para o proveito deles mesmos devido
à oportunidade de se verem nos conceitos que se davam.
5.5 Questão 5: Limitando-se às linhas que seguem (5 linhas), redija um
comentário sobre como você avalia a importância do texto argumentativo
no dia a dia.
O objetivo desta questão era levá-los a pensar espontaneamente sobre a
dissertação e o caráter distinto do ato de argumentar. Apesar de isso ter sido uma
solicitação e não uma atitude voluntária, a espontaneidade se explica pelo fato de
que a explanação que fariam não valeria nota.
Como a maioria dos comentários tiveram características tendentes a
generalidades, selecionei alguns exemplos ilustrativos:
O texto argumentativo é importante no dia a dia para mostrarmos os tipos de
ideias e visões que cada assunto nos traz.
Muito importante. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversos
problemas que nos exigem certos graus de conhecimentos. Em razão disso, é
essencial que tenhamos capacidade argumentativa.
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O argumento é de extrema importância em nosso dia a dia, principalmente
no âmbito profissional. É através dele que se pode garantir uma vaga de emprego
quando entrevistado e também argumentar nas diversas situações que temos no dia
a dia.
Tendo em vista a suma importância do desenvolvimento pessoal e
profissional, o texto argumentativo nos ajuda a melhorar nossas ideias e fortalecer o
nosso ponto de vista. A arte de argumentar tem o poder de melhorar tanto a nossa
escrita quanto a nossa eloquência.
O texto argumentativo nos faz expressar nosso conhecimento sobre o tema
abordado. Com isso, faz com que busquemos, em livros, revistas e jornais, ter um
entendimento e visão mais crítica dos assuntos abordados, melhorando muito o
nosso poder de argumentação e também uma melhor escrita.
A prática de produzir um texto argumentativo nos faz mais atentos aos
detalhes da vida como um todo. Ao questionar assuntos sociais, exercitamos nosso
cérebro.
Os textos dissertativos para mim servem para eu expressar a minha opinião,
objetivam que as pessoas sejam convencidas e persuadidas com a minha ideia.
Na atualidade, todos temos opiniões formadas em relação a diversos
assuntos, mas sem um texto argumentativo fica difícil explaná-las, tornando-o assim
indispensável para a exposição de ideias.
É de suma importância que as pessoas se sintam à vontade para expor seus
anseios, aspirações e visões das situações. Além de propiciar às demais pessoas
novas abordagens sobre determinado tema, quem as redige aumenta sua
capacidade de persuasão.
A argumentação é extremamente importante na liderança, pois, para que
seus subordinados façam bem-feito, eles têm que ser convencidos, e não obrigados.
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Saber abordar um determinado tema e defender com propriedade seus
argumentos é de fundamental importância, não só para embasarmos nosso ponto de
vista mas também para demonstrarmos segurança naquilo que estamos falando.
Vemos nessas colocações que, apesar das dificuldades muitas vezes
encontradas pelos alunos na hora de argumentar, conforme visto em 3.2, eles não
negam a importância da argumentação e alguns ainda a associam com a função de
liderança de subordinados em suas atividades militares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Duas foram as tônicas desta Dissertação, as quais se fizeram aqui
fartamente demonstradas. A primeira é que não existe unanimidade na
argumentação, uma vez que tanto a transmissão quanto a aceitação de uma ideia
são pautadas em experiências pessoais e subjetivas, formadas por convicções
religiosas e políticas, nível educacional, fatores culturais, temperamento e toda uma
gama de situações que individualizam o ser humano. A segunda é que a
argumentação pode ser aprendida, por meio de técnicas e instrumentos que levem o
aluno a desenvolver o senso crítico e a habilidade argumentativa. Essas duas
questões são defendidas por autores diversos, especialmente Fiorin, Meyer e a
dupla Perelman & Tyteca.
No

âmago

da

argumentação,

escondem-se

nuances

nem

sempre

percebidas por pessoas que muitas vezes não analisam adequadamente o que leem
por fazerem leitura superficial ou por desconhecerem técnicas que proporcionem um
melhor aproveitamento da leitura. Vimos neste trabalho que as pessoas argumentam
o tempo todo sobre os mais diferentes temas que surgem incansavelmente. Até nas
falas mais despretensiosas subjaz um desejo intrínseco de convencer ou persuadir,
o que, portanto, constitui argumentação. Mas, na fala cotidiana e desatenta, os
argumentos, com certa frequência, são construídos sobre falsos raciocínios e ideias
inconsistentes que servem menos para convencer e mais para expressar uma
simples opinião. Essa inconsistência e os efeitos dela tanto no emissor quanto no
receptor da mensagem (em especial os alunos em sala de aula) constituíram a
essência da análise proposta nesta Dissertação e foram detidamente explorados ao
longo deste trabalho.
O primeiro beneficiado com uma dissertação ou tese é o seu produtor
(mestrando

ou

doutorando).

Afinal,

é

ele

quem

está

buscando

o

seu

aperfeiçoamento profissional, em qualquer ramo: exatas, biológicas ou humanas.
Evidentemente, esse benefício não fica restrito ao profissional. Todo bom
conhecimento adquirido e aperfeiçoado potencializa o seu detentor na execução de
ações construtivas para a sociedade local, nacional ou mundial. Assim, em
consequência do seu trabalho, uma gama de pessoas e seres não humanos serão
positivamente atingidos: crianças e adultos, alunos de qualquer idade, doentes,
animais, plantas e outros.
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No caso deste meu trabalho, durante as minhas aulas com o público-alvo
desta pesquisa, as colocações sobre a inexistência da unanimidade e sobre a
aprendibilidade da argumentação foram salientadas nos vários temas que
discutimos e desenvolvemos. Essas informações foram recebidas pelos alunos, nos
primeiros momentos, como de difícil assimilação. Afinal, qual a importância de se
aderir à prática da argumentação quando já se parte do pressuposto de que nunca
se conseguirá convencer a totalidade das pessoas? Essa inatingível unanimidade
pareceu-lhes, inclusive, incoerente com a segunda informação em que se
fundamentaram as nossas aulas: o fato de que a argumentação é passível de ser
aprendida. Realmente, essa estranheza por parte deles não era despropositada.
Com o andar das aulas e a cada novo tema que era posto em discussão, as
divergências de opiniões entre os próprios alunos (que constituíam um restrito grupo
de 28 integrantes) foram sedimentando neles o conceito de que não existe
unanimidade na argumentação, pois até nas questões em que dois concordam há
alguma ressalva num ponto por vezes minúsculo, de modo que a expressão
“Concordo plenamente com você” raras vezes pode ser usada. E, nesse redemoinho
de ideias divergentes em que inevitavelmente vivemos, eles conseguiram atinar para
o fato de que, apesar das discordâncias ou talvez justamente por causa delas, o
aprendizado da argumentação se torna um passo importante para se atingir o
convencimento do interlocutor. A ponderação de Meyer (2016, p. XI), já citada neste
trabalho, passou então a fazer mais sentido para os alunos: “Quem quiser não ser
submisso, mas ser capaz de fazer que sua voz seja ouvida em pé de igualdade com
a dos outros, precisa também saber argumentar e defender-se.”
É o término de uma pesquisa, mas não a conclusão categórica do assunto
aqui explanado, visto que este se estende infinitamente.
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ANEXO 3
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DE REDAÇÃO DA EEAR
PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DA SEGUNDA SÉRIE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS –
CFS – DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
Este questionário tem por objetivo proporcionar a você, aluno, a oportunidade de se manifestar quanto
ao modo como vê a atividade de redação e sala de aula. A partir das informações coletadas, o professor poderá
aprimorar técnicas que possibilitem um aprendizado mais eficiente.
1- Assinale as duas maiores dificuldades que você encontra para redigir um texto dissertativo.
(

) Não tenho informações sobre o assunto.

(

) Não consigo relacionar ideias que tenham ligação entre si.

(

) Nem sempre consigo abordar um tema e/ou me manter nele.

(

) Sinto insegurança quanto a uma ideia a ser colocada.

(

) Falta-me criatividade.

2- Assinale duas técnicas que você considera importantes para um melhor resultado no desenvolvimento de
textos dissertativos em sala de aula.
(

) Leitura e análise de textos argumentativos.

(

) Orientação individual nos processos de correção tanto gramatical quanto estilística.

(

) Treinamentos de redação.

(

) Interação entre os colegas, com debates sobre temas diversos

3- Considerando os tipos de argumentos abaixo, enumere-os de 1 a 4 (sendo 1 o mais convincente e 4 o menos
convincente), conforme você os vê.
(

) Argumento científico (verdades reveladas por cientistas de todos os tempos).

(

) Argumento religioso (citação e fontes de livros considerados sagrados).

(

) Argumento filosófico (reflexões profundas sobre questões que afligem o ser humano).

(

) Argumento histórico (fatos conhecidos em que nos amparamos para conduzir nossas ações).

4- Considerando as limitações decorrentes das inúmeras atividades referentes à vida de um aluno militar, dê uma
nota de zero a dez para o seu empenho em aperfeiçoar as habilidades argumentativas.
_______________________________________________________________________________
5- Limitando-se às linhas que seguem, redija um pequeno comentário sobre como você avalia a importância do
texto argumentativo no dia a dia.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ANEXO 4
TESTE DE ARGUMENTAÇÃO – EEAR – PROFESSOR EDUARDO CAJUEIRO
Aluno: _________________________________ Milhão: ________________ Data: ____/_____/_____
Seguem abaixo cinco questões para você pensar. Avalie os argumentos de cada uma delas e distribua o
valor de 0 a 4 entre as alternativas, de acordo com a consistência da afirmação, de modo que a soma das
alternativas de cada questão seja igual a 4.
Obs.: Para este exercício, não importa se você é favorável ou contrário à questão colocada.
1- Sobre o voto facultativo.
a) ( ) O voto deve ser facultativo porque, num país democrático, não se deve obrigar ninguém a fazer o que não
quer.
b) ( ) Democracia não é liberdade total. Ela é um sistema de governo que também tem regras a seguir. Assim, o
voto deve continuar obrigatório. O que precisa mudar são as exigências para quem vai se candidatar, para que
assim se possa peneirar antes das eleições.
c) ( ) Se o voto fosse facultativo, com certeza teríamos governantes mais qualificados e menos corruptos. Só
assim teríamos um país com mais igualdade social.
d) ( ) O voto deve ser facultativo porque assim os eleitores vão votar com consciência e fazer a melhor escolha.
O voto obrigatório faz com que muitas pessoas vão às urnas desestimuladas, e isso não é bom para o processo
eleitoral.
2- Sobre a liberação das drogas.
a) (

) As drogas devem ser liberadas porque o álcool mata muito mais e não é proibido.

b) (

) Com a liberação das drogas, o imposto arrecadado poderá ser usado no tratamento dos viciados.

c) ( ) A liberação poderia acontecer de forma experimental, inicialmente com a droga tida como menos nociva:
a maconha. Observado o efeito dessa liberação, poderíamos avaliar outros casos.
d) ( ) A liberação das drogas vai afastar os usuários do contato com traficantes e isso poupará muitas vidas.
Alem disso, os usuários deixarão de ser malvistos pela sociedade, já que estarão consumindo um produto
legalizado.
3- Sobre a redução da maioridade penal.
a) ( ) Não adianta reduzir a maioridade penal, o que precisa ser feito é dar mais oportunidades de uma vida
digna para incentivar os menores a adotar uma conduta socialmente aceita.
b) ( ) É válida a redução da maioridade penal porque, se uma pessoa de dezesseis anos já pode votar, então ela
pode responder por seus crimes.
c) ( ) Os jovens geralmente se iniciam na vida sexual antes dos dezoito anos e muitos têm até filhos. Sendo
assim, podem ser punidos pelos crimes que cometem.
d) ( ) O que leva um menor a cometer crimes são as más companhias. Então os pais têm que impedir que os
filhos andem com pessoas de má índole.
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4- Sobre o fato de a Globo pagar milhões para o Ronaldo emagrecer e depois pedir dinheiro para o
Criança Esperança.
a) ( ) Quem paga milhões para um rico emagrecer não devia pedir dinheiro para ajudar crianças do Brasil. Isso
confirma que as doações não são para ajudar as crianças, e sim para aumentar o lucro das grandes emissoras.
b) ( ) O dinheiro que foi pago ao Ronaldo poderia ter sido investido na educação das crianças menos
favorecidas, e assim não haveria necessidade de campanha.
c) ( ) A Globo é uma empresa privada e sobrevive do lucro de seus programas. Pagou milhões para o Ronaldo,
mas teve também um lucro muito grande com isso. Já o bem-estar das crianças é uma questão social e diz
respeito a todos.
d) ( ) É importante que haja campanhas para ajudar crianças carentes, pois elas precisam de investimento para
que tenham um futuro mas promissor, mas o real objetivo da Globo com o Criança Esperança é apenas ficar
bem-vista por estar incentivando um projeto social.
5- Sobre o fato de uma criança cantar músicas que contenham palavras de baixo calão e termos que
incitem a violência contra a mulher.
a) ( ) Não há problema grave em uma criança cantar músicas com esse conteúdo porque hoje em dia a televisão
mostra até pessoas do mesmo sexo se beijando, e isso é muito pior.
b) ( ) Essa questão de termos impróprios é muito subjetiva. Palavras que para uns são constrangedoras, para
outros podem ser apenas uma tendência moderna de se expressar.
c) ( ) É uma tarefa inútil querer proibir as crianças de cantar certas músicas, pois elas ouvem na televisão e o
contato se dá de qualquer jeito.
d) ( ) Por mais trabalhoso que seja, o pai ou mãe devem orientar a criança quanto àquilo com que ela venha a
ter contato, fazendo-a perceber o conteúdo maléfico, já que a total falta de contato é praticamente impossível.

Questão
1
2
3
4
5

A

B

C

D

Individual

Grupo
Altern. Pontos

92

ANEXO 5
TESTE DE ARGUMENTAÇÃO
PONTOS POR ALTERNATIVA, NA ETAPA INDIVIDUAL
1- Sobre a redução da maioridade penal.
a)
b)
c)
d)

3
0
0
1

2
1
1
0

0
2
2
0

4
0
0
0

1
2
1
0

1
2
1
0

2
2
0
0

0
2
1
1

1
3
0
0

2
2
0
0

3
1
0
0

2
1
0
1

2
2
0
0

4
0
0
0

2
0
0
2

4
0
0
0

1
1
1
1

3
0
1
0

3
0
0
1

0
1
0
3

1
3
0
0

2
0
0
2

2
2
0
0

3
1
0
0

0
1
2
1

2
2
0
0

2
1
0
1

0
2
1
1

1
2
0
1

0
2
1
1

0
4
0
0

0
4
0
0

0
4
0
0

0
3
0
1

0
2
0
2

0
0
0
4

3
0
0
1

0
1
3
0

0
1
0
3

0
2
0
2

0
1
0
3

1
2
0
1

0
2
0
2

0
4
0
0

0
1
0
3

0
2
0
2

0
3
0
1

0
0
0
4

a) 52 b) 34 c) 11 d) 15
2- Sobre o voto facultativo.
a)
b)
c)
d)

0
0
0
4

a) 9

1
1
0
2

1
3
0
0

0
0
1
3

0
2
0
2

0
2
0
2

b) 50 c) 7

1
0
1
2

1
2
1
0

d) 46

3- Sobre o fato de uma criança cantar músicas que contenham palavras de baixo calão e
termos que incitem a violência contra a mulher.
a)
b)
c)
d)

0
0
0
4

a) 3

0
0
0
4

0
0
1
3

0
1
1
2

b) 8

0
0
2
2

2
1
0
1

c) 9

0
0
0
4

0
1
0
3

0
1
0
3

0
1
0
3

0
0
0
4

1
0
0
3

0
0
1
3

0
0
0
4

0
0
1
3

0
2
0
2

0
0
0
4

0
0
1
3

0
0
0
4

0
0
0
4

0
0
0
4

0
1
0
3

0
0
0
4

0
0
0
4

0
0
0
4

0
0
0
4

0
0
2
2

0
0
0
4

d) 92

4- Sobre o fato de a Globo pagar milhões para o Ronaldo emagrecer (no quadro Medida
Certa, do Fantástico) e depois pedir dinheiro para o Criança Esperança.
a)
b)
c)
d)

0
0
2
2

1
1
0
2

2
0
0
2

0
2
1
1

1
1
1
1

0
1
3
0

0
0
3
1

0
1
0
3

0
1
1
2

0
1
2
1

0
0
1
3

2
1
0
1

0
1
2
1

0
1
3
0

0
1
2
1

1
1
1
1

0
0
0
4

0
0
4
0

0
0
2
2

0
2
0
2

1
2
0
1

1
1
1
1

0
1
2
1

1
1
2
0

1
0
2
1

2
0
0
2

0
0
3
1

1
1
0
2

1
0
2
1

0
0
3
1

0
1
3
0

0
0
2
2

0
0
0
4

1
1
1
1

0
0
2
2

0
0
0
4

0
1
1
2

0
1
2
1

0
0
0
4

0
3
1
0

1
0
2
1

0
2
0
2

2
1
0
1

2
0
0
2

a) 17 b) 21 c) 35 d) 39
5- Sobre a liberação das drogas.
a)
b)
c)
d)

0
0
4
0

a) 9

1
1
1
1

0
0
2
2

0
0
1
3

0
2
0
2

0
0
1
3

1
1
1
1

0
0
2
2

b) 16 c) 41 d) 46

1
1
1
1

1
0
1
2

0
0
4
0

1
1
1
1
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ANEXO 6
TESTE DE ARGUMENTAÇÃO
PONTOS POR ALTERNATIVA, NA ETAPA EM GRUPO
Grupo 1 – Sol
Questão
1
2
3
4
5

Alternativa
escolhida Pontos
A
4
D
0
D
4
D
0
D
0

Grupo 2 – Lua
Questão
1
2
3
4
5

Alternativa
escolhida Pontos
B
0
B
4
D
4
C
4
D
0

Grupo 3 – Raio
Alternativa
Questão escolhida Pontos
1
A
4
2
B
4
3
D
4
4
D
0
5
D
0
Grupo 4 – Trovão
Alternativa
Questão escolhida Pontos
1
A
4
2
D
0
3
D
4
4
C
4
5
C
4
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Grupo 5 – Planeta
Alternativa
Questão escolhida Pontos
1
B
0
2
D
0
3
D
4
4
C
4
5
D
0
Grupo 6 – Cometa
Alternativa
Questão escolhida Pontos
1
B
0
2
B
4
3
D
4
4
C
4
5
D
0
Grupo 7 – Estrela
Alternativa
Questão escolhida Pontos
1
B
0
2
D
0
3
D
4
4
C
4
5
D
0
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ANEXO 7
FICHAS COM AS RESPOSTAS AO TESTE

1 – FRENTE

96

1 – VERSO

97

2 – FRENTE

98

2 – VERSO

99

3 – FRENTE

100

3 – VERSO

101

4 – FRENTE

102

4 – VERSO

103

5 – FRENTE

104

5 – VERSO

105

6 – FRENTE

106

6 – VERSO

107

7 – FRENTE

108

7 – VERSO

109

8 – FRENTE

110

8 – VERSO

111

9 – FRENTE

112

9 – VERSO

113

10 – FRENTE

114

10 – VERSO

115

11 – FRENTE

116

11 – VERSO

117

12 – FRENTE

118

12 – VERSO

119

13 – FRENTE

120

13 – VERSO

121

14 – FRENTE

122

14 – VERSO

123

15 – FRENTE

124

15 – VERSO

125

16 – FRENTE

126

16 – VERSO

127

17 – FRENTE

128

17 – VERSO

129

18 – FRENTE

130

18 – VERSO

131

19 – FRENTE

132

19 – VERSO

133

20 – FRENTE

134

20 – VERSO

135

21 – FRENTE

136

21 – VERSO

137

22 – FRENTE

138

22 – VERSO

139

23 – FRENTE

140

23 – VERSO

141

24 – FRENTE

142

24 – VERSO

143

25 – FRENTE

144

25 – VERSO

145

26 – FRENTE

146

26 – VERSO

147

27 – FRENTE

148

27 – VERSO

149

28 – FRENTE

150

28 – VERSO

