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Uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar a intensidade de
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida
(ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição
para a ação, que se manifestará no momento oportuno.

Perelman e Olbrechts- Tyteca

1. Introdução

Em 27 de janeiro de 2013, um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria/RS comoveu o
Brasil. O fogo foi causado pelo acendimento de um sinalizador disparado por um integrante da
banda que se apresentava na casa noturna e essa imprudência, associada às más condições de
segurança do local, matou um total de 242 pessoas, a maioria jovens em busca de uma noite de
alegria e diversão.

O incêndio iniciou um debate no Brasil sobre a segurança e o uso de artefatos pirotécnicos
em ambientes fechados com grande quantidade de pessoas. Houve manifestações em toda a
imprensa brasileira, que variaram de mensagens de solidariedade a críticas sobre as condições das
boates no país e a omissão das autoridades. Na base de muitos desses textos, demonstrando a
consternação ou a crítica, está o discurso construído pela argumentação.

Conforme Fiorin (2007, p.11), ao se comunicar, o indivíduo revela valores, sentimentos e
experiências em seu discurso, tenta influenciar o comportamento dos seus interlocutores ou fazer
com que compartilhem seu modo de pensar, sua ideologia. Dessa forma, o homem interage
socialmente por meio do discurso, definido pelo autor como sendo “as combinações de elementos
linguísticos usadas pelos falantes”.

Segundo Koch (2010, p.7), essa dinâmica interativa do discurso é mediada pela
linguagem, o “lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos
mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes reações e/ou comportamentos”.
Ainda para a autora, o discurso está inscrito linguisticamente nos textos, constituindo-se como
“uma unidade semântico-pragmática, de um contínuo comunicativo textual que se caracteriza,
entre outros fatores, pela coerência e pela coesão, conjunto de relações responsáveis pela tessitura
do texto” (Koch, 2011, p.20).

Ao utilizar a língua em uma determinada situação comunicativa, imbuído de finalidades
específicas e sob determinadas condições de produção, o ser humano produz textos em gêneros
diversos, que são construtos sociais demandados pela dinâmica social intermediada pela
linguagem e seus códigos, entre eles, a língua. Assim, seu ato comunicativo é visto como uma
forma de ação, dotada de ideologia e intencionalidade, e é nessa perspectiva que Koch (2010,
p.29) afirma que “o uso da linguagem é essencialmente argumentativo”, sendo empregada, pois,
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para estabelecermos e mantermos relações sociais uns com os outros, para
desempenharmos papéis sociais, incluindo os comunicativos, como
ouvinte e falante; e, por fim, a linguagem providencia-nos a possibilidade
de estabelecermos relações entre partes de uma mesma instância de uso
da fala, entre essas partes e a situação particular de uso da linguagem,
tornando-as, entre outras possibilidades, situacionalmente relevantes
(Gouveia, 2009, p.15).

Tal perspectiva orienta os estudos funcionalistas, defensores de que a língua não pode ser
considerada como um objeto autônomo, mas como produto do contexto sociocultural onde é
posta em prática. Assim, como código produtor de linguagem, a língua é compreendida como
sendo um fenômeno submetido às pressões da situação comunicativa, levando-se em conta os
interlocutores e a intenção dos falantes, os contextos social e cultural, fatores que exercem grande
influência sobre a estrutura linguística.

Dessa forma, dada a natureza interativa do discurso, a concepção de um texto marcado
pela neutralidade é um mito, pois, mesmo que aparentemente ingênuo, todo discurso possui
enunciados de uma determinada força argumentativa: valendo-se de marcas linguísticas da
argumentação, o produtor de um texto orienta os enunciados em direção a determinada conclusão
(Koch, 2010, p.29). Assim, a fim de concretizar seu intuito discursivo, faz escolhas lexicais
específicas que possam ser eficientes em seu propósito argumentativo.

Neste estudo, com o intuito de compreender diferentes percepções teóricas acerca da
argumentação, inicialmente será apresentado um breve levantamento teórico acerca da
argumentação, considerando-se as visões de Aristóteles, Adilson Citelli, Antonio Suarez Abreu,
Othon Moacir Garcia e de Ingedore V. Koch.

Com base nesses pressupostos teóricos e considerando a importância da argumentação
para os estudos linguísticos, o presente artigo pretende analisar as escolhas lexicais e as
estratégias argumentativas utilizadas em quatro textos - um editorial de O Globo, uma crônica de
Luis Fernando Verissimo e outra de Fabrício Carpinejar e um artigo de opinião, todos
relacionados ao impacto causado aos autores pela tragédia de Santa Maria/RS.

2. Perspectivas teóricas sobre a argumentação

Desde a Grécia Antiga, a argumentação é objeto de estudos linguísticos, pois viver em
uma sociedade democrática, na qual as ideias devem ser expostas para aprovação ou não, requer
habilidade e domínio da expressão verbal. Por isso, foram criadas disciplinas para ensinar a arte
de usar as palavras, entre elas a Retórica, fazendo despontar a ideia de que mais importante do
que falar, era fazê-lo com arte, elegância e espírito.

Em Arte Retórica e Arte Poética, obra clássica utilizada como referência nos estudos
argumentativos, Aristóteles (2005, p. 33) ensina como o orador deve proceder para levar o
auditório à persuasão desejada por meio de técnicas que permitam a revelação do verossímil, ou
seja, “aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica” (Citelli, 2007, p. 15).
Dessa forma, a argumentação foi sistematizada como a apresentação de ideias de forma lógica,
considerando a retórica como uma arte que visava a descobrir os meios de persuasão possíveis
para vários argumentos.
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Com o passar dos anos e a evolução tanto da sociedade quanto dos estudos, da concepção
lógica aristotélica passou-se à ideia de retórica como um método embelezador do discurso,
fazendo despontar a ideia de que mais importante do que falar, era fazê-lo de maneira elegante. A
beleza da forma de um texto, por meio do uso de recursos como as figuras de linguagem, por
exemplo, passou a prevalecer, sendo mais importante do que o próprio conteúdo das ideias. Essa
concepção estética fez com que a retórica perdesse seu prestígio na sociedade como reveladora
do universo discursivo, passando a ser considerada apenas como a “arte de bem falar”.

Os estudos retóricos contemporâneos centram suas teorias nas técnicas ou estratégias de
argumentação, enfatizando a força do conteúdo das proposições feitas no discurso. Em relação a
essas estratégias, Citelli (2004) explica que, em qualquer texto, busca-se o convencimento,
objetiva-se os efeitos pragmáticos da linguagem, ou seja, a capacidade de as palavras
influenciarem os interlocutores e suas atitudes. Portanto, de acordo com esse raciocínio, entende-
se que a argumentação está na língua, pois o que prevalecerá na relação texto-discurso são a
ideologia e a intenção de argumentar a seu favor e não a sua forma.

Segundo Abreu, “argumentar é a arte de convencer e persuadir” (Abreu, 2007, p.25). O
convencimento se dá no plano das ideias, quando se gerencia uma informação, com
demonstrações e provas, para mudar a opinião do outro. Já a persuasão se estabelece no plano das
emoções, quando se sensibiliza o outro a fazer o que desejamos. Para o autor, o sucesso da
argumentação está assentado sobre quatro condições: definição de uma tese; uso de linguagem
comum com o auditório; contato positivo com o auditório e argumentar de forma ética, sem
manipulação, a fim de garantir a credibilidade do processo argumentativo (Ibid., p.14).

Assim, em seu percurso argumentativo, o indivíduo age por meio da linguagem
pretendendo produzir efeitos de sentido, respostas ou comportamentos, estabelecendo em seu
texto estratégias argumentativas capazes de causá-los. Essas estratégias podem variar conforme
seu auditório, como por exemplo, palavras mais simples ou estruturas frasais mais diretas, maior
ou menor preocupação com a forma ou o estilo.

Em consonância com a lógica aristotélica do discurso, Othon M. Garcia (2010, p.80)
assim define a argumentação: “Convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões
em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente.”. Para o autor, o
ato de argumentar está intrinsecamente relacionado à consistência dos fatos e à estrutura do texto.
Sendo assim ele estabelece a consistência do raciocínio e a evidência das provas como condições
para que haja argumentação nos textos orais ou escritos, tendo a mesma que se basear na lógica e
não em elementos frágeis como preconceitos, superstições ou generalizações. Elementos que ele
denomina de “juízos de simples inspeção”.

Mais recentemente, nos anos 1980, a Semântica Argumentativa desenvolvida pelo
linguista francês Oswald Ducrot “postula que a argumentatividade está inscrita no nível
fundamental da língua” (Koch, 2011, p.19), ou seja, a argumentatividade é parte da língua e não
algo que se acrescenta a ela de modo acessório. A atenção dos estudos dessa linha de análise é
voltada para o sentido produzido no discurso, no emprego da língua nos atos comunicativos.
Segundo Koch (Koch, 2011, p.101), a semântica argumentativa tem por função identificar
enunciados cujo traço constitutivo é a argumentação, pelo fato de “de serem empregados com a
pretensão de orientar o interlocutor para certos tipos de conclusão, com exclusão de outros”.

Das visões teóricas sucintamente apresentadas acima, percebe-se que existem condições e
estratégias favorecedoras de uma argumentação clara e consistente, das quais pode depender o
sucesso da interação comunicativa. O ser humano emprega a linguagem à disposição de seus
ideais e de seus valores, formulando textos argumentativos em busca do convencimento e
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persuasão do outro, por isso pode-se 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”. (Ibid., p. 17).

2.1. As estratégias ou recursos argumentativos

Em busca de uma argumentação desenvolvida com sucesso, o produtor de um texto
escolhe estratégias que fortaleçam seu discurso. De acordo com Fiorin (2007, p. 18),

Há no discurso, então, o campo de manipulação consciente e o da determinação
inconsciente. A sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente. Neste,
o falante lança mão de estratégias argumentativas e de outros procedimentos da
sintaxe discursiva para criar efeitos de sentido de verdade ou de realidade com
vista a convencer seu interlocutor.

As estratégias ou recursos argumentativos constituídos por marcas linguísticas inscritas no
nível fundamental da frase são classificados por Koch (2011, p.147) como sendo recursos de
nível fundamental ou de retórica integrada. Aqueles que não são propriamente elementos
linguísticos, mas recursos originados de artimanhas discursivas do enunciador, requerendo um
esforço interpretativo maior do auditório, são classificados pela autora como sendo recursos de
segundo nível ou de retórica aplicada, no sentido de acrescentada. Conforme Koch (Ibid., p.160),
são assim distribuídos os recursos de cada nível:

Recursos de nível fundamental
tempos verbais, advérbios e expressões atitudinais, índices de
avaliação, indicadores ilocucionários, indicadores modais,
pressuposições operadores argumentativos, índices de polifonia.

Recursos de segundo nível
ironia, seleção lexical, inter-relacionamento de campos lexicais,
argumentos de autoridade, questões retóricas, exclamações
retóricas, comparações, uso retórico de pressuposição, ênfase
sobre explicitações e argumentos por meio de orações intercaladas
ou acessórias, paralelismo sintático

Nos textos selecionados para este estudo, será feita a análise da argumentação a partir dos
recursos predominantes empregados pelos autores como estratégias argumentativas para envolver
o interlocutor, de forma a obter seu convencimento e persuasão com maior eficácia.
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3. Análise do corpus

3.1. Editorial (O Globo, Opinião, 29/01/2013)1

Boate Kiss e o ‘lado b’ do Brasil
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A tragédia de Santa Maria impõe à sociedade uma séria reflexão sobre a cultura
nacional da leniência, do descaso, da corrupção. As consequências imediatas da
tragédia de Santa Maria devem se dar no terreno mesmo das providências para apurar
causas e responsabilidades da catástrofe. Neste sentido, o poder público, em todas as
instâncias cujos órgãos se relacionam com o incêndio na Boate Kiss, deve dar curso à
imperiosa obrigação, moral e legal, de levar às últimas consequências o inquérito
sobre o episódio. Nele, irresponsabilidades, leniência e falta de senso se misturaram
para provocar uma madrugada de horror em que mais de 230 jovens morreram, e
deixou outra centena entre o risco de falecer e carregar pelo resto da vida sequelas
físicas e/ou psicológicas.

Inquéritos são uma obrigação policial, mas provê-los não é iniciativa suficiente
para dar respostas a uma tragédia que ficará marcada na história do país. Primeiro, e o
mais óbvio, porque nenhuma providência, em termos de medidas legais ou
administrativas, que se tome agora será capaz de reparar a dor das famílias dos jovens
que tiveram a vida interrompida de forma tão estúpida e dolorosa. Segundo, porque a
gravidade da tragédia, e de todas as circunstâncias que a ela parecem ter levado, impõe
que se avance muito além da formal apuração de culpas e, mesmo, da condenação dos
responsáveis.

É preciso haver consciência, para além do que aconteceu na madrugada de
domingo, que há no país uma rede em que se entrelaçam inépcia administrativa,
corrupção, omissão do poder público e conformismo do cidadão comum responsável
por enlutar o país. Muitas vezes, no varejo, como nos acidentes de estrada nos
feriadões. A tragédia de Santa Maria impõe à sociedade uma séria reflexão sobre a
cultura nacional da leniência, do descaso, da corrupção (em suas duas faces, a do
corruptor e a do corrompido, bem como em todas as suas dimensões, desde a propina
com que se compra o perdão do guarda da esquina até os grandes golpes contra o
Erário).

É preciso partir do princípio de que, nessa questão, o mea culpa cabe a todos:
agentes públicos, proprietários de estabelecimentos que rebarbam normas de
segurança, cidadãos comuns que igualmente as desprezem (inclusive em atentado
contra seus direitos).

Um ponto a ser liminarmente refutado é que teria havido uma “fatalidade” em
Santa Maria. Não houve. O noticiário está cheio de evidências de que diversas causas,
no terreno das responsabilidades humanas, contribuíram para o desastre. Crer em
“destino” não ajuda o país a rever procedimentos danosos, enraizados na cultura
nacional, que contribuíram para fazer da Kiss o emblema de um acontecimento que se
alinha entre os mais funestos do mundo, comparável a incêndios como o que em 2004
matou quase 200 pessoas na Argentina, e o que provocou a morte de outras 300 na

1 Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/boate-kiss-o-lado-do-brasil-7426111
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China, em 2000 — ambos também em boates.
Em tudo, das causas às consequências, Santa Maria é a trágica expressão do “lado

b” do Brasil.

O editorial é um gênero textual da esfera discursiva do jornalismo, escrito por um editor
responsável por produzir um texto adequado aos valores defendidos pelo órgão de comunicação.
Nessa perspectiva, é um gênero que expressa a opinião de um jornal ou revista em relação a um
determinado assunto, fator que revela sua natureza argumentativa.

No exemplar acima, é construída uma crítica contundente ao descaso com a segurança,
com a responsabilidade pela tragédia na Boate Kiss sendo atribuída não só ao poder público, mas
também ao cidadão comum.

O predomínio do uso de verbos no presente do indicativo é uma estratégia argumentativa
importante, pois marca o comprometimento e o engajamento do enunciador em relação ao tema,
uma vez que pertencem à esfera do mundo comentado. A força argumentativa desse tempo verbal
reside no fato de servirem como “sinal de alerta para advertir o ouvinte de que se trata de algo
que o afeta diretamente e de que o discurso exige a sua resposta” (Koch, 2011, p. 36).

Já no título, a seleção da expressão lado b antecipa a visão negativa acerca da relação
entre o evento e o país. Tradicionalmente, em razão mesmo da ordem alfabética, a melhor
avaliação ou opção de um elemento recebe a letra A, marcando sua preponderância sobre outros
elementos (plano A, opção A, razão A, classe A, etc). A letra B costuma indicar as escolhas
secundárias ou os elementos de menor valor. Durante o século XX, a expressão lado B foi muito
empregada pela indústria fonográfica para indicar o lado que continha as músicas menos
consideradas do disco de vinil. Também a indústria cinematográfica usou a letra B para qualificar
as produções de menor custo ou de gosto estético duvidoso. Explorando o conhecimento
compartilhado pelo leitor, o editorial relaciona o evento trágico a um país de menor qualidade ou,
como se verá adiante, sem zelo pela segurança.

O primeiro parágrafo apresenta a tese (a tragédia é fruto do descaso, da leniência e da
corrupção) e tem sua argumentação construída basicamente pelas estratégias da seleção lexical,
na qual substantivos e adjetivos são empregados para destacar a causa do evento e a necessidade
de reflexão e ações efetivas no sentido de evitar novos episódios nefastos.

A causa é atribuída à cultura nacional da leniência, do descaso, da corrupção (l.1-2),
apontando a ideia de que tratar as questões da sociedade de forma irresponsável e fraudulenta faz
parte da tradição brasileira, estando arraigada no seu cotidiano. Assim, a tragédia na boate foi
consequência desse jeito brasileiro de ser, marcado por irresponsabilidades, leniência e falta de
senso (l.7), de não se cuidar preventivamente das questões sociais de segurança que permeiam o
dia a dia.

A importância de se analisar critica e profundamente o episódio é ressaltada pelo uso
argumentativo do adjetivo, especialmente por sua posição no sintagma. Em séria reflexão (l.1) e
imperiosa obrigação, moral e legal (l.6), a anteposição dos adjetivos séria e imperiosa conferem
um valor semântico-estilístico, de ordem subjetiva, adstrito ao mundo interior do enunciador,
enquanto que os adjetivos moral e legal dizem respeito a instâncias do mundo objetivo e externo
a ele, conforme lição de Jean Cohen (1976 apud Valente, s/d).

O tópico frasal do segundo parágrafo argumenta por meio do operador argumentativo mas
(l.11), ressaltando que a investigação policial não será suficiente para aplacar as angústias e dores
advindas do incêndio. Há uma certa quebra de expectativa na leitura, pois o desenvolvimento não
aponta o que seria suficiente para dar respostas à sociedade. A preocupação do enunciador é,
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antes, enumerar as justificativas de sua afirmação acerca das insuficiências, pois nenhuma
medida burocrática oficial apagará as marcas do sofrimento deixadas nas famílias e na sociedade
pela tragédia. Nesse momento, é mais importante marcar solidariamente a dor no texto do que
apontar alternativas ou medidas acessórias à obrigação do Estado.

O terceiro e o quarto parágrafos, estabelecendo coesão com o segundo, revelam ao leitor
os requisitos que, junto à investigação policial, darão respostas à sociedade, mesmo sem apagar a
dor. A opção pelo uso da oração modalizadora É preciso (l.19 e 28) indica o grau de engajamento
do enunciador em relação ao conteúdo proposicional da oração subordinada de cada período
(Koch, 2011, p.133). Assim, no terceiro parágrafo, há o reconhecimento expresso da necessidade
de conscientização acerca das falhas administrativas - inépcia, corrupção, omissão do poder
público (l.20-21) e da parcela de responsabilidade que cabe a todo cidadão – conformismo (l.21);
no quarto parágrafo, há a necessidade de que cada setor da sociedade reconheça sua parcela de
culpa em relação ao não atendimento das normas de segurança do local, quer por negligência,
quer por ganância, quer por omissão.

O quinto parágrafo tem a argumentatividade reforçada pelo uso de refutação e de advérbio
atitudinal. Conforme Othon Moacir Garcia (2010, p.380), argumentar implica divergência,
portanto, indo de encontro àqueles que reputam o acontecimento ao acaso, o enunciador
literalmente defende que tal pensamento deve ser liminarmente refutado (l.32), além de pôr aspas
nas palavras fatalidade (l.32) e destino (l.35), sem deixar espaço para dúvidas sobre seu
posicionamento diante do discurso oponente. Aceitar que fado, fatalidade ou sorte orientassem o
destino dos 242 jovens mortos na boate esvaziaria a responsabilidade do poder público e da
sociedade social no evento, tese defendida pelo enunciador. Assim, para dar consistência à
refutação, ele aponta a existência de indícios fortes de causas originadas da (ir)responsabilidade
humana.

Finalizando o texto, no sexto parágrafo, o emprego da locução adverbial resumitiva Em
tudo (l.40) abarca todas as causas apontadas para retomar a tese: o lado b do Brasil, o Brasil
irresponsável e omisso, representado pelo poder público e pela sociedade civil, provocou a
tragédia que matou os 242 jovens na Boate Kiss.

3.2. Crônica de Luis Fernando Verissimo (O Globo, 03/02/2013)2

Ditos

5

10

Dos ditos populares, o mais irônico — pra não dizer cínico — é “Pra baixo todo
santo ajuda”. O dito não discute a existência de santos e sua influência em nossas vidas,
mas os divide em duas categorias, os poucos que nos ajudam nos momentos difíceis, de
grande esforço, como subir uma ladeira, e a maioria que só se apresenta na hora da
descida, quando nem precisaríamos de ajuda. Seriam os santos oportunistas, atrás de uma
glória que não merecem.

Outro dito sábio e irônico, que está sendo muito citado depois da tragédia em Santa
Maria, é “Porta arrombada, tranca de ferro”. Este trata das reincidentes providências
tomadas para que um fato não aconteça, depois do fato acontecido. Foi preciso que quase
250 pessoas morressem para que coisas como revestimento inflamável, alvarás vencidos,

2 Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/02/03/ditos-populares-por-luis-fernando-verissimo-
484920.asp
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falta de saídas de emergência e sinalização interna, etc. passassem a fazer parte das nossas
conversas cotidianas, numa súbita descoberta do mundo de riscos iminentes e
desconhecidos habitado por boa parte da população, principalmente a população jovem.

O Ivan Lessa disse que de quinze em quinze anos o Brasil esquece a sua história. Ou
mais ou menos isso. Lessa foi otimista. A memória brasileira é bem mais curta. Não faz
quinze anos que o Renan Calheiros teve que renunciar ao seu mandato para não ser
expulso do Congresso. Hoje é candidato à presidência do Senado (estou escrevendo antes
da eleição, mas Calheiros era tido como barbada).

Na época da sua renúncia houve grande indignação, mas a indignação brasileira —
como a memória — dura pouco. É fácil indignar-se. Para nos indignarmos não falta a
ajuda de todos os santos. Para que a indignação dure e tenha consequência precisamos de
um empurrãozinho dos santos mais constantes. Que andam muito relapsos.

No caso dos crimes em Santa Maria, só nos resta esperar que a indignação dure o
bastante para ter consequência. Que as providências que evitarão outra tragédia parecida
sejam tomadas antes que a indignação seja engolida pela memória curta e desapareça.

E “quem esquece a história está condenado a repeti-la”. Disse não me lembro quem.

A crônica, texto criado para circular na imprensa, pode conter um teor informativo, mas
tem a particularidade de envolver em um mesmo texto fantasia, humor, crítica e ficção,
dependendo do grau de subjetividade desejado pelo cronista.

Nesse gênero situado entre o jornalismo e a literatura, o cronista extrai sua matéria-prima
dos fatos cotidianos e revela a sua visão de mundo de forma subjetiva, associada a uma
linguagem que engloba desde o sentimentalismo até o humor. Muitas vezes considerada uma
leitura leve e agradável, ao expressar juízo de valor sobre o cotidiano, a crônica também pode
configurar-se como um gênero de natureza argumentativa. Segundo Sá (1997, p. 79), “a crônica –
apesar de toda a sua aparente simplicidade – só pode ser valorizada quando a lemos criticamente,
descobrindo a sua significação”.

Luis Fernando Verissimo, cronista nascido em Porto Alegre/RS, manifestou-se sobre o
incêndio na boate por meio de uma crônica, publicada em sua coluna semanal no jornal O Globo.
Conhecido por suas crônicas bem-humoradas, que extraem o mote irônico de qualquer situação,
fazendo tanto a crítica política, quanto a sátira aos costumes, Verissimo elegeu essencialmente a
polifonia para reforçar sua argumentação, anunciando-a desde o título.

Partindo do pensamento de Ducrot, Koch (2011, p.143) esclarece que o recurso da
polifonia na argumentação divide-se em autoridade polifônica e raciocínio por autoridade.
Apenas o primeiro tipo tem força suficiente para sustentar com eficácia uma argumentação, pois,
além de inscrita diretamente na língua, não marca autoritarismo do enunciador e não é passivel de
contestação, uma vez que é representação de máximas consagradas pela coletividade ou do
pensamento de outros enunciadores, sendo usado para reforçar a opinião do enunciador ou para
ser refutado por ele. Esse foi o tipo de polifonia empregado pelo cronista, por meio de dois ditos
populares e de um pensamento de terceiro.

No primeiro parágrafo, Verissimo vale-se do dito popular Pra baixo todo santo ajuda (l.1-
2) para criticar o oportunismo de algumas pessoas em situações trágicas como a de Santa Maria.
A metáfora santo representa todos aqueles que só apontam críticas e soluções após um evento,
como se não soubessem que os problemas eram pré-existentes ao fato trágico. Representam todas
as vozes que se levantaram para criticar aspectos já conhecidos e aos quais não era dada a devida
importância, como a hiperlotação da casa noturna em desacordo com a capacidade autorizada
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pelo alvará de funcionamento, o absurdo de usar sinalizadores em ambientes fechados e a
existência de uma única porta de saída. Enquanto nada tinha acontecido, tudo isso já existia, mas
não era ponto de questionamento explícito ou público de nenhum setor.

No segundo parágrafo, o dito Porta arrombada, tranca de ferro (l.8) critica a falácia em
se querer resolver o que já não tem mais necessidade ou solução. Trata-se da crítica às soluções
posteriores, que infelizmente não têm o condão de fazer o tempo voltar e devolver à vida aos
mortos de Santa Maria.

A argumentação do terceiro e do quarto parágrafos parte do pensamento de Ivan Lessa
acerca da memória curta do povo sobre os acontecimentos do país. Verissimo mostra-se mais
duro do que o escritor paulista, pois entende que também a indignação do brasileiro dura pouco
(l.19-20) e apoia sua visão na esfera política: o fato de Renan Calheiros, figura notória na
condição de investigado em  CPIs do Congresso Nacional, reeleito para o cargo de senador e em
campanha para a presidência no Senado. Vale ressaltar que a analogia com Renan Calheiros faz
emergir a ideia de que, guardadas as devidas e respeitosas proporções em relação às vítimas, a
presença de um político com a ficha pessoal manchada estar em atividade no Senado é tão trágico
quanto as mortes em Santa Maria. Equivaleria à morte da ética e da moral públicas.

Nos dois últimos parágrafos, Verissimo aponta a única esperança do povo: que a
indignação, por mais breve que seja, traga as consequências necessárias a evitar novas tragédias.

Resta ainda abordar um aspecto frequente nas crônicas de Verissimo: a ironia. No
primeiro parágrafo, a metáfora dos santos oportunistas tem um viés irônico, pois, na verdade,
embute uma parcela da sociedade brasileira nessa imagem. Já no quarto parágrafo, ele recorre
novamente à ironia para criticar a falta de esforço do brasileiro em manter ativa a sua indignação,
atribuindo a fraqueza a santos que andam muito relapsos (l.22), sem cuidar de seus protegidos.
No último parágrafo, o cronista emprega, entre aspas, a máxima quem esquece a história está
condenado a repeti-la (l.26), alegando ter esquecido sua autoria, reforçando assim a ideia de
memória curta do povo brasileiro.

A título de curiosidade: George Santayana, filósofo, poeta e ensaísta espanhol, é autor da
frase “Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”, que deu forma à
usada por Verissimo. Em A Vida da Razão, livro publicado em 1905, lê-se:

O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de
retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser
melhorada e nenhuma direção é estabelecida para um possível aperfeiçoamento;
e quando a experiência não é retida, como acontece entre os selvagens, a
infância é perpétua. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão
condenados a repeti-lo.3

Assim, esquecer o episódio que causou a morte de tantos jovens em Santa Maria é
condenar a sociedade a novo sofrimento.

3 Disponível em http://super.abril.com.br/blogs/superblog/frase-da-semana-aqueles-que-nao-conseguem-lembrar-o-
passado-estao-condenados-a-repeti-lo/
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3.3. Artigo de opinião de Daniel Koslinski e Áureo Cesar Lima (O Globo, 02/02/2013)4

Sem risco iminente, por que fechar?
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A tragédia de Santa Maria chocou todos os brasileiros. Numa reação natural de
indignação, opinião pública e imprensa se voltaram imediatamente aos empresários do
setor de entretenimento noturno atrás da personificação do comerciante inescrupuloso
que coloca em risco a vida dos seus clientes. Seguiu-se então a caça às bruxas.

No atropelo por respostas, mídia e autoridades não atentaram ao fato de estar
empurrando para a ilegalidade um setor inteiro responsável pelo sustento de dezenas de
milhares de famílias. Cessando o faturamento e colocando em iminente risco financeiro
centenas de negócios legalmente constituídos. Que empresário constitui firma, assina
carteiras, dá entrada em documentos, faz obras e quer ver seu negócio ilegal? Que
batalhão de loucos é esse que não se importa com a segurança?

Como em qualquer segmento da sociedade, há os aventureiros, inescrupulosos e
inconsequentes. Mas colocar todo o setor num mesmo saco torna ainda mais difícil
separar o joio do trigo. Se tantas casas noturnas têm pormenores legais que permitem
sua interdição, brota imediatamente a reflexão do porquê é tão difícil estar 100%
legalizado. Mesmo com boa vontade dos órgãos públicos e esforço dos empresários,
um alvará definitivo pode demorar 10 anos. Numa cidade que receberá a Copa e as
Olimpíadas e cuja vida noturna é um dos maiores atrativos, não é cabível que o
zoneamento urbano date de 1976.

Sociedade, mídia e poder público devem refletir que as ações desencadeadas em
consequência da horrível tragédia do domingo. Quando o carnaval chegar e a mídia
buscar novas manchetes, podem criar um terreno ainda mais fértil para escroques e
aventureiros. Legalidade é o que almeja todo empresário sério. O que pedimos é que a
questão seja analisada de maneira profunda e séria, evitando o caminho infértil da
demagogia. É evidente que os procedimentos de segurança devem ser revistos e
melhorados. Mas os empresários precisam que a saúde financeira seja mantida, e para
isso é necessário um prazo de adaptação. Se não há risco iminente, o estabelecimento
deve ser reaberto imediatamente.

A música é patrimônio cultural e econômico do Rio. Casas noturnas envolvem
uma cadeia produtiva essencialmente ligada à música. Na Rua do Lavradio temos uma
das 10 melhores casas noturnas do mundo, listada em guias internacionais. A Lapa
revelou talentos como Teresa Cristina e Moyseis Marques. Em pequenos clubes de
Botafogo e Copacabana, uma nova cultura mundial pulsa dando espaço a músicos,
artistas, grafiteiros, atores, videomakers, DJs e tantos realizadores. Essa intensa
produção atrai os olhos do mundo gerando emprego e movimentando o mercado. No
passado, as casas noturnas cariocas foram o berço de talentos como Tom Jobim, Elis
Regina, Baden Powell, entre tantos outros. É uma tradição e tanto.

O artigo de opinião é um gênero textual que expõe a opinião de seu produtor de forma
pessoal, em um texto marcadamente argumentativo. Os autores são empresários na noite carioca,

4 Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/artigo-sem-risco-iminente-por-que-fechar-7473537
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donos da Casa da Matriz, situada na Lapa, Centro da cidade do Rio de Janeiro e conhecida região
de boemia e diversão. Seu texto foi motivado pelo fechamento de diversas casas noturnas após o
incêndio em Santa Maria, em virtude de falhas de segurança ou falta de alvará, detectadas em
inspeções realizadas pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros.

Antes de apresentar a análise, vale ressaltar que os autores não são especialistas na área da
escrita, situação inversa aos autores do editorial e da crônica já analisados. Talvez por essa razão
e por falta de uma revisão mais criteriosa, seu texto apresenta algumas irregularidades relativas à
construção de períodos e à ortografia, desconsideradas neste estudo por não comprometerem a
argumentação.

O texto é aberto com o reconhecimento da dimensão trágica do incêndio na boate, que
chocou todos os brasileiros (l.1). Assim, logo de início, o enunciador coloca-se ao lado dos que
foram impactados pelo acontecimento. No entanto, sua argumentação fundada na seleção lexical
que indica uma oposição entre os empresários do setor de entretenimento noturno e o
comerciante inescrupuloso (l.2-3), marca ironicamente sua tese: perseguem-se os empresários
indiscriminadamente, como se todos estivessem cometendo faltas ou falhas de segurança. Essa
tese é reforçada pela expressão conotativa caça às bruxas (l.4), usualmente empregada para
qualificar as perseguições arbitrárias empreendidas contra os cidadãos, com base em divergências
religiosas, políticas ou sociais. Assim, o enunciador coloca-se como vítima de perseguição sem
motivos claros ou válidos.

O segundo parágrafo acusa a mídia e as autoridades de imediatismo por meio da seleção
lexical, realçando o fato de que esse atropelo (l.5) das ações de fechamento e autuação força o
setor a atuar na esfera da ilegalidade, praticamente em tom de ameaça, como se não restasse outra
possibilidade para o empresário, em virtude da falta de faturamento. O enunciador emprega o
mesmo recurso para tentar mobilizar a emoção do leitor apontando as dezenas de milhares de
famílias, – (l.6-7) que serão afetadas pelas decisões administrativas do poder público e
explorando sua credibilidade e honestidade por atuar em negócio legalmente constituído (l.8).
Encerra o parágrafo com perguntas de retórica que evidenciam e reforçam a correção de sua
atuação empresarial.

No terceiro parágrafo, o recurso predominante são os operadores argumentativos. Por
meio do comparativo como (l.11), assinala que em todos os setores da sociedade há pessoas que
não se pautam pela ética e, em seguida, contrapõe seu argumento por meio do operador mas
(l.12): é necessário fazer distinção entre os que agem dentro dos pressupostos da lei e da
segurança, ou em suas palavras, separar o joio do trigo (l.13). Assim, procura reforçar sua tese de
que há uma perseguição indiscriminada aos empresários de seu setor de atuação. Em seguida,
emprega o operador condicional se (l.13) para questionar e praticamente responsabilizar a
administração pública pela dificuldade de legalização. Reforça isso na frase seguinte, pois usa o
operador concessivo mesmo (l.15) como estratégia de antecipação será anulada (Koch, 2010,
p.37), indicando que a proposição boa vontade dos órgãos públicos e esforço dos empresários
(l.15), ou seja, ratifica que a responsabilidade por haver casas noturnas sem alvarás válidos é
culpa da burocracia e da morosidade do poder público. Dessa forma, o enunciador alivia a
responsabilidade do setor que representa em seu texto.

O quarto parágrafo apresenta duas frases iniciais de difícil compreensão em razão de
falhas em sua estrutura, elemento que compromete a coerência. Em seguida, há a asserção que
defende o segmento que o enunciador diz representar – a parcela ética e correta do empresariado:
Legalidade é o que almeja todo empresário sério (l.22). Modaliza seu discurso com o emprego
da oração modalizadora É evidente (l.24), que indica seu engajamento em relação à fiscalização e
ao atendimento de procedimentos de segurança, mostrando-se afinado com o clamor público; no
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entanto, relativiza essa proposição por meio do operador mas (l.25), que introduz a necessidade
de um período de adaptação dos empresários às exigências da administração pública. Fecha o
parágrafo, respondendo ao título: se não há risco iminente, abra-se o estabelecimento.

O último parágrafo apresenta uma série de exemplos que ressaltam as características
culturais da cidade do Rio de Janeiro, especialmente no setor musical, área explorada pelo
enunciador em sua casa noturna. Pretendendo mobilizar a emoção do leitor, é explorada a
importância artística e econômica do setor, por lançar novos talentos e gerar muitos empregos.
Encerra esse parágrafo de conclusão com uma afirmação acerca do que foi nele desenvolvido: É
uma tradição e tanto (l.36). Resta ao leitor inferir a que tradição ele realmente se refere, pois não
há fundamentos claros e consistentes para tal expressão de caráter interjetivo nem no parágrafo,
nem em todo o texto: tradição artística ou tradição econômica, qual delas é a maior preocupação
dos articulistas?

O episódio trágico em Santa Maria foi o deflagrador das consequências que preocupam o
enunciador: o fechamento de seus negócios e a cessação do lucro. Após ser mencionado na
abertura, o evento caiu no esquecimento ao longo de seu texto, estratégia que é favorável ao
enunciador, pois cria uma distância entre ele e os empresários proprietários da Boate Kiss,
favorecendo a defesa que faz de sua atuação profissional de seriedade e responsabilidade, apesar
de seu discurso manipulador, com argumentos frágeis que não garantem sua credibilidade,
contrariando uma das condições da argumentação apontada por Abreu (2007, p.14).

3.4. Crônica de Fabrício Carpinejar (blogspot do autor, 27/01/2013)5

A maior tragédia de nossas vidas

5

10

Morri em Santa Maria hoje. Quem não morreu? Morri na Rua dos Andradas, 1925.
Numa ladeira encrespada de fumaça.

A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul. Nunca uma nuvem foi tão
nefasta.

Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia. Seguirá
sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa.

A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza, anoitecemos em 27 de janeiro
de 2013.

As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada.

Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.
Morri porque já entrei em uma boate pensando como sairia dali em caso de incêndio.

Morri porque prefiro ficar perto do palco para ouvir melhor a banda.

Morri porque já confundi a porta de banheiro com a de emergência.

5 Disponível em http://carpinejar.blogspot.com.br/2013/01/a-maior-tragedia-de-nossas-vidas.html
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Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa.

Morri porque já fui de algum jeito todos que morreram.

Morri sufocado de excesso de morte; como acordar de novo?

O prédio não aterrissou da manhã, como um avião desgovernado na pista.

A saída era uma só e o medo vinha de todos os lados.

Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço. Não vão se lembrar de nada. Ou
entender como se distanciaram de repente do futuro.

Mais de duzentos e quarenta jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos.

Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no Ginásio Municipal.

As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente
no silencioso.

Ninguém tem coragem de atender e avisar o que aconteceu.

As palavras perderam o sentido.

O poeta, cronista e jornalista gaúcho Fabrício Carpinejar prestou sua homenagem às
vítimas do incêndio em Santa Maria em um texto que o próprio autor classifica como crônica em
seu blog, onde se lê “Marcadores: Crônica”. No entanto, esse texto, marcado pela dor e pela
perplexidade, apresenta uma carga lírica tão profunda que, num rasgo de ousadia e liberdade,
pode-se contrariar seu autor e classificá-lo de outras formas, considerando-se inclusive sua
estrutura formal, com espaçamento entre blocos de frases: crônica-poema, poema-crônica,
crônica poética, poema. Para além da classificação, mera questão acadêmica e formal, está a
beleza da argumentação de Carpinejar.

As principais e mais fortes estratégias argumentativas do autor são o uso da narração em
primeira pessoa e a tensão entre os tempos verbais no presente e no pretérito perfeito. Ao usá-los,
Carpinejar adere sua emoção à das vítimas da tragédia e suas famílias. A morte e a dor deles é
também a sua, por ter sido jovem, por ter ido a boates e por ter filhos.

Essa dor pessoal e solidária é reforçada pelo paralelismo (l.10-16) de frases iniciadas pela
forma verbal Morri, associada à conjunção causal porque, que ora remetem a causa ao passado da
vida do enunciador (l.11;13;15), ora ao presente (l.10;12), mostrando que poderia ter sido ou
poderá vir a ser uma das vítimas. Além disso, a causa de morrer é também a força incontrolável
do fogo (l.14) e a impossibilidade de recuperar-se de um sofrimento tão intenso causado pela
morte de tantos jovens (l.16). Outra repetição, a negação do verbo em não vão (l.19), é usada
argumentativamente para mostrar o assombro diante da finitude e da inexorabilidade da morte
dos jovens de Santa Maria.
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De forma contundente e em tom de lamento, o autor encerra seu texto: As palavras
perderam o sentido (l.26). Não há palavras para falar da dor; não há palavras para explicar e
apagar a dor.

4. Considerações finais

A argumentação é uma prática linguística inerente ao ser humano, pois o homem
argumenta para defender sua opinião, para exigir seus direitos, para seduzir seu semelhante, para
externar sua indignação em relação aos fatos da vida, como a tragédia de Santa Maria.

Os gêneros textuais são resultado das práticas discursivas convencionadas e
institucionalizadas na sociedade e são essencialmente identificados em razão de seus propósitos
comunicativos e, a partir deles, podem ser caracterizados de maneira geral pela presença de
determinados processos retóricos, entre eles, a argumentação. É o que ocorre nos gêneros
analisados, que contêm discursos em torno de um único tema: o incêndio na Boate Kiss, em
Santa Maria/RS, que matou 242 pessoas, a maioria jovens, produzindo choque e consternação em
toda a sociedade brasileira.

As escolhas lexicais e as estratégias argumentativas variaram de acordo com o gênero: o
editorial de O Globo apresenta maior variedade de recursos, dando ênfase ao uso argumentativo
do tempo verbal no presente do indicativo, à seleção lexical e à oração modalizadora para exigir
apuração e resultados efetivos; a crônica de Veríssimo vale-se de fina ironia argumentativa e da
autoridade polifônica para criticar o oportunismo e a brevidade da indignação da sociedade; o
artigo de opinião dos empresários da casa noturna há predomínio da seleção lexical e do uso de
operadores argumentativos para defender seus interesses; e a crônica poética de Carpinejar vale-
se preponderantemente da narração em primeira pessoa, da tensão entre tempos verbais no
presente e no pretérito e do operador argumentativo porque para expressar sua dor solidária.

Esses recursos léxicos, gramaticais e retóricos, usados a serviço da argumentação e
associados a um plano de composição discursiva, configuram-se como uma estratégia para
envolver o leitor a fim de fazer valer seus propósitos comunicativos, que são diferentes, mas que
se assemelham em relação ao elemento deflagrador in limine: a morte, a dor e o sofrimento
ocasionados pelo incêndio na cidade gaúcha de Santa Maria, ocasionado pela negligência e pelo
descaso.
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