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Um discurso argumentativo é composto por:

 1º Momento – Introdução
Tema (subtemas)
Tese do Autor sobre esse tema

 2º Momento – Campo Argumentativo
Argumento 1 -> Argumento 2 -> Argumento n
Refutação de possíveis contra-argumentos

 3º Momento – Conclusão
Síntese Final



Como a eficácia da argumentação depende da força dos argumentos, convém que
conheçamos as principais regras para a sua construção. São, segundo Anthony
Weston, as seguintes: 

 Distinguir claramente entre premissas e conclusão;
 Apresentar as ideias a defender segundo uma ordem natural;
 Usar premissas fidedignas;
 Evitar a linguagem tendenciosa;
 Usar termos consistentes e um só sentido para cada termo.

Mas respeitar estas regras não basta, pois uma argumentação pode ser:
 Boa, se sendo racional e verosímil, consegue captar a adesão do auditório;
 Ou má, se apesar de racional e verosímil, não consegue convencer o auditório.

Por isso na construção dos argumentos devemos ter em atenção:

 Aceitabilidade – As premissas têm de ser aceitáveis (aceitável é diferente de  verdadeiro);
 Relevância – Premissas relevantes fornecem as razões para que possamos crer na veracidade da 

conclusão;
 Suporte/Justificação – As premissas propostas devem ser suficientes para podermos aceitar a 

alegação nelas implícita;
 Refutabilidade – Um bom argumento deve possibilitar e proporcionar uma refutação efectiva de 

todos os argumentos que conduzam ao oposto  do que estamos a afirmar.



Palavra retórica deriva do grego “retorike” e significa, a arte de bem falar e de bem
argumentar. Esta arte nasceu na Grécia e atingiu particular relevância durante o
século V a.C., coincidindo com o apogeu da democracia ateniense.
Na Atenas de então, a capacidade de argumentação tornou-se um factor decisivo na
conquista do poder.
A Retórica era antes de mais o discurso do Poder ou dos que aspiravam a exercê-lo.
"O orador, escreve Chaim Perelman, educava os seus discípulos para a vida activa na
cidade: 
 propunha-se formar homens políticos ponderados, capazes de intervir de forma 

eficaz tanto nas deliberações políticas como numa acção judicial;
 propunha-se formar homens aptos a exaltar os ideais e as aspirações que deviam 

inspirar e orientar a acção do povo.

O discurso retórico visava a acção, por isso se propõe persuadir, convencer os que
escutam da justeza das posições do orador. Este primado da acção leva a maioria
dos sofistas, a desprezarem o conhecimento daquilo que discutiam,
contentando se com simples opiniões, concentrado a sua atenção nas técnicas
de persuasão.



Foi sobretudo contra este ensino que se opuseram Sócrates e Platão. Ambos
sustentaram que a Retórica era a negação da própria Filosofia.

 Platão, estabelece uma distinção clara entre um discurso argumentativo dos 
sofistas que através da persuasão procura manipulação os cidadãos, e o 
discurso argumentativo dos filósofos que procuram atingir a verdade através 
do diálogo.

A Filosofia surge assim como discurso dirigido à razão, e não à emoção dos
ouvintes.

Esta é, aliás, a condição primeira para que a Verdade possa ser comunicada. Não se
trata de convencer ninguém, mas de comunicar ou demonstrar algo que se
pressupõe já adquirido - a Verdade de que o filósofo é detentor.



O êxito dos sofistas ocorreu, sobretudo, junto dos jovens, nomeadamente os mais
cultos e ricos que disputavam os novos mestres.

Nos diálogos de Platão confrontam-se as ideias pragmáticas dos sofistas com os
ideais de Sócrates, que defendia a filosofia como uma prática de vida.

Para Platão, há claramente dois usos da linguagem:
 Uso retórico – estreitamente ligado ao exercício do poder político -, que tomava 

o logos como sinónimo de palavra/discurso;
 Uso filosófico, que orienta o logos para a procura do bem e para a realização do 

Homem.



 Visava a manipulação
 Visava a acção (Objectivos claramente práticos)
 Marcada pela intenção de preparar jovens para a disputa política e jurídica
 Preocupava-se mais com a forma do que com o conteúdo
 Procurava captar a atenção dos auditores mais do que transmitir-lhes um saber
 Era uma arma de conquista de poder na cidade



Através do que foi dito antes, os sofistas apenas ensinavam os jovens de famílias
ricas e abastadas. 
Os sofistas preocupavam-se mais com a eficácia do discurso para atingir finalidades
práticas ( nos domínios jurídico e político), faziam da retórica uma técnica de
persuasão.

Em relação a aspectos positivos encontramos um: o facto de os sofistas ensinarem
os jovens para pertencerem aos grandes mestres do poder político e jurídico.



Existem dois tipos de uso da retórica:
 Mau uso – (O uso manipulativo)
 Bom uso – (Discussão racional dos argumentos)

O mau uso:
 Centrado nos resultados – na eficácia persuasiva
 Os argumentos apelam às emoções, criando sedução e levando o auditório a 

uma adesão sem pensar
 Condiciona o auditório a uma adesão acrítica e, de certo modo, involuntária às 

posições do orador.
 Visa principalmente os interesses do orador ou os da pessoa, ou grupo, que 

representa.

A seguir… O bom uso da retórica…  ->



O bom uso:

 Privilegia a discussão racional dos argumentos
 Pressupõe a livre adesão do auditório
 Respeita princípios éticos de diálogo: a boa fé e a imparcialidade dos dialogantes.
 Reconhece interesse na discussão racional dos problemas como forma de definir 

a verdade.



Há diferentes abordagens e diferentes concepções de “verdade”.

Aqui a concepção sofista de verdade é diferente da platónica.

Para os sofistas, a verdade é um ponto de vista:
 Não nos é possível conhecer uma verdade única e estável.
Assim, para os sofistas qualquer tese é defensável e a “verdade” é a tese (ou ponto
de vista) defendida pelo melhor orador (o que tem melhor desempenho).

Platão, concebe a verdade como sendo a “visão” captada pela razão da realidade.
Esta “visão” é a meta que os filósofos se propõem alcançar.

O que é a realidade? Existem também diferentes abordagens, mas de um modo
geral e meramente aproximativo pode-se definir:

Realidade ou plano ontológico, são termos que utilizamos para designar “tudo o que
é”, a que os filósofos chamam Ser, independentemente de sabermos ou não da sua
existência e do conhecimento que dele podemos ter.



A filosofia preocupa-se com a verdade e o aperfeiçoamento ético e ontológico dos
seres humanos. È uma arte que usa a palavra e o discurso para alcançar a pouco e
pouco o conhecimento ou a verdade.

A filosofia, seguindo o exemplo de Sócrates, apresenta-se como uma busca da
sabedoria: uma ligação entre a investigação teórica e a prática de vida.

A filosofia:
 Tinha objectivos de investigação
 Era vista como um meio de procurar a verdade e o aperfeiçoamento dos seres 

humanos
 Desenvolveu o que se chama dialéctica
 Visava o esclarecimento e a compreensão



Segundo Platão, há vários níveis de realidade (uma sombra é menos real do que um
objecto físico e este é menos real do que uma Forma Pura) e vários níveis de
Conhecimento (uma suposição  é menos “verdadeira” do que uma crença; do mesmo
modo, uma crença é menos “verdadeira” do que um conhecimento científico).


