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2
A LUTA PELO SENTIDO: 

RETÓRICA E PENSAMENTO

Introdução

A Retórica é uma das abordagens mais antigas da influência 
da linguagem sobre o pensamento. A partir do século XIX, ganha 
importância o estudo das ideologias políticas, entendidas como 
discursos originados da dinâmica das relações de classe, tendo papel 
relevante nos confl itos sociais e políticos. Buscamos as afi nidades 
entre as duas noções, enquanto formas linguísticas de representação 
que, num contexto concorrencial, procuram infl uir na avaliação que 
as pessoas fazem de situações sociais concretas.

A palavra mágica

A origem mais remota da retórica, sugere Enriquez (1990), talvez 
se encontre na crença ancestral no poder propiciatório da linguagem, 
cujo fator essencial seria a característica operatória das palavras, que 
as tornaria capazes de, ao serem pronunciadas, transformarem a 
realidade, sem mediações. Vestígios dessa crença na magia da pala-
vra podem ser observados, ainda hoje, nas atitudes das pessoas com 
relação às maldições, orações e às palavras-tabus. 
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Mas não é toda linguagem que possui tal poder. Só uma lin-
guagem encantada, enfeitiçada, artística, repetitiva (estruturada 
ritualmente) pode comportar tais efeitos mágicos. Esta linguagem 
remete à neurose narcísica dos indivíduos (e, portanto a seus desejos 
de onipotência), a reforça e fornece seu campo de aplicação. Favorece 
a posição maniqueísta, em que são projetadas sobre os adversários 
todas as características negativas. A análise de conteúdo dos dis-
cursos políticos mostra que eles pretendem menos demonstrar e 
argumentar, do que seduzir, atrair, fascinar por fi guras de estilo, 
por variações de vozes, intensidade expressiva e, sobretudo, por 
repetições de fórmulas simples, que podem ser retomadas em coro 
pelo conjunto das massas. Os discursos funcionam como indicadores 
de ação e visam impedir qualquer refl exão contraditória. Neste caso, 
estamos no centro do funcionamento artístico, na medida em que 
este visa fascinar, transportar, fazer sonhar e fazer o sonho passar 
por realidade... (Enriquez, 1990, p.57-8).

Um recurso retórico básico é nomear coisas, fatos, situações, 
com sentido pejorativo ou elogioso. Dando nomes às coisas e aos 
fatos, o orador induz os ouvintes a se sentirem confi antes com um 
vocabulário prático para pensar e falar sobre as realidades tratadas 
(Hart, 1980). Esse aspecto lexical foi destacado num ensaio de Boyer 
(1991) sobre situações da política francesa, em que uma palavra, 
usada para denominar uma determinada política, se converte em um 
verdadeiro slogan para as necessidades do discurso estatal, argumen-
tativo e autolegitimante. Os socialistas, por exemplo, assumiram o 
governo sob o signo da palavra solidariedade. Foi uma das palavras 
mais utilizadas desde a vitória de Mitterrand em 1981, servindo de 
nome a um ministério, o da Solidariedade Nacional. Solidariedade 
é um termo que se opõe a luta de classes, tendo um inquestionável 
valor moral, evocando de maneira menos confl itual os problemas da 
injustiça e da desigualdade, legitimando todo o esforço nacional de 
proteção social. Posteriormente, em 1982-3, é a palavra rigor que será 
investida do que Boyer chama de função encantatória do discurso 
ofi cial, substituindo o odiado apelo conservador à austeridade. Em 
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1984, modernização, em princípio elitista, teria a mesma sorte. Mit-
terrand promoveria o princípio da “sociedade moderna, sociedade 
solidária”. Em 1988, reunião e abertura estiveram na ordem do dia da 
eleição presidencial, na estratégia de Mitterrand, em face da neces-
sidade de co-habitação no governo entre socialistas e conservadores. 
O slogan era “a França unida”. Quem recusará a reunião pela justiça 
social? Essa era a pergunta formulada por Mitterrand. A palavra 
abertura, em 1988, expressou o apelo do presidente aos ministros 
não-socialistas para a composição do seu novo ministério de coalizão. 

O espetáculo das palavras na cena política é largamente dirigi-
do por aqueles que detêm o poder e controlam o discurso estatal. 
Cada poder tem suas próprias palavras-slogans. No governo de J. 
Chirac, a denominação do ministério da Economia acolheu a nova 
palavra-slogan privatização e o nome do ministério dos assuntos 
sociais acrescentou a palavra emprego. A direita francesa também 
soube trabalhar a focalização das palavras evocando a liberdade para 
se relegitimar ideologicamente, em contraste com os socialistas, e 
reconquistar o poder em 1986.

Boyer conclui que o que ele denomina focalização léxico-pragmá-
tica, intensifi cada pela imprensa, é que conduz a essa autonomização 
do signo linguístico, produzindo a palavra-slogan. Esta última aban-
donaria o papel de mero designante, para participar da tentativa de 
empolgar a opinião pública, num contexto eminentemente confl itual. 
A discussão da fetichização da palavra ajuda-nos a compreender o 
processo político enquanto fenômeno retórico, em que à luta pelo 
poder deve corresponder uma luta pela linguagem. 

Demonstração, persuasão e sedução

A Retórica, porém, não se resume às palavras isoladas, primeiro 
degrau do processo persuasivo, mas avança sobre estruturas de or-
ganização mais complexas, como a argumentação (que Aristóteles 
denominava o estudo das “provas” do discurso), um dos focos do 
interesse atual nos estudos contemporâneos. Para Koch, a argumen-
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tatividade é uma característica fundamental da interação por meio 
da língua, formando um princípio estruturante do discurso, o qual, 
portanto, difi cilmente poderia ser “neutro”. O ser humano, dotado 
de razão e vontade, estaria permanentemente avaliando e criticando, 
formando juízos sobre as coisas, enquanto, por outro lado, procuraria 
comunicar essas percepções, de maneira a infl uenciar os demais, 
buscando fazer com que compartilhem de suas opiniões. 

O pensador belga Chaim Perelman defende a importância social 
da argumentação, trazendo sua análise para o campo da fi losofi a dos 
valores. Ele defende que não existe uma lógica específi ca para os jul-
gamentos de valor, cujo fundamento deve ser buscado na Retórica. 
Para ele, quando se trata de 

estabelecer o que é preferível, o que é aceitável e o que é razoável, os 
raciocínios não são nem deduções formalmente corretas, nem indu-
ções, indo do particular ao geral, mas argumentações de todo tipo, 
visando ganhar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a 
seu assentimento. (Perelman, 1977).

Perelman retoma, assim, a perspectiva de Aristóteles, que dis-
tinguiu duas espécies de raciocínios: os lógicos1 e os dialéticos. Aris-
tóteles, criador da Lógica, tinha estudado as formas de inferências 
válidas, especialmente o silogismo. Ele considerava essa inferência 
puramente formal: como a verdade é uma propriedade das propo-
sições, independente das opiniões dos homens, os raciocínios lógi-
cos são demonstrativos e impessoais. Muito diferente é o caso dos 
raciocínios empregados no argumento retórico, que ele denominou 
dialéticos. Um raciocínio é dialético, diz Aristóteles, se as premissas 
são constituídas de opiniões geralmente aceitas, ou seja, opiniões 
aceitas por todos, pela maioria ou pelos fi lósofos, os mais notáveis 
e mais ilustres (Perelman, 1975). Os raciocínios dialéticos partem 
do que é aceito, mas seu objetivo é fazer admitir outras teses, que 

 1 Na terminologia aristotélica, raciocínios analíticos. Outros autores falam de 
raciocínios demonstrativos.
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são ou podem ser controversas: eles se propõem, pois, a convencer, 
persuadir.

Eles não consistem em inferências válidas e constritivas, mas 
apresentam argumentos mais ou menos fortes, mais ou menos con-
vincentes e que não são nunca formais. Um argumento persuasivo 
é aquele que persuade aquele a quem se destina: contrariamente ao 
raciocínio analítico, o raciocínio dialético não é impessoal, porque ele 
se aprecia por sua ação sobre o espírito. Os raciocínios analíticos se 
apoiam na verdade, os outros na opinião. Cada domínio, exigindo um 
outro tipo de discurso, é tão ridículo contentar-se com argumentos 
razoáveis da parte de um matemático, quanto exigir provas científi cas 
de um orador. (Perelman, 1977, p.17)

Para o autor, a lógica moderna identifi cou-se com os raciocínios 
analíticos e negligenciou os raciocínios dialéticos, próprios da Re-
tórica, considerados estranhos à lógica. Para ele, a teoria da argu-
mentação seria uma nova retórica ou uma nova dialética, cobrindo 
todo o campo do discurso que visa a convencer ou a persuadir um 
público. A fi losofi a sempre opôs a busca da verdade às técnicas dos 
retores e sofi stas, pois os fi lósofos sempre buscavam apoiar-se na 
universalidade da evidência. Mas, segundo Perelman, a dialética é 
indispensável justamente quando a evidência é contestada. Por isso, 
argumenta, o Organon de Aristóteles possui, ao lado dos Analíticos, 
voltados para o raciocínio lógico-formal, os Tópicos, que examinam 
os raciocínios dialéticos, aqueles que permitem justifi car a melhor 
opinião, a opinião razoável.

Perelman acredita que o declínio da retórica, ao fi m do século 
XVI, se deveu à ascensão do pensamento burguês, que generalizou 
o papel da evidência. Mas quando não há premissas universais, po-
rém apenas opiniões divergentes, quando as escolhas razoáveis são 
precedidas de uma deliberação ou de discussões, quando diferentes 
alternativas são contrastadas, ressalta o valor da teoria da argumen-
tação, que ele denomina a nova retórica. Em lugar de procurar uma 
verdade primeira, necessária e evidente, na qual se apoiaria todo 
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nosso saber, Perelman defende que organizemos nossa fi losofi a em 
função de uma visão na qual são os homens e as sociedades humanas 
em interação os únicos responsáveis por suas culturas e suas insti-
tuições e seu futuro, que se esforçam para elaborar seus sistemas de 
raciocínio, imperfeitos, mas perfectíveis. 

A ideia de que toda teoria científi ca não é mais que uma hipótese 
humana (...) não sendo nem evidente nem infalível é uma concepção 
moderna que Karl Popper defendeu com talento. (...) O estatuto 
do conhecimento deixa de ser impessoal porque todo pensamento 
científi co se torna um pensamento humano, falível, situado e sujeito 
a controvérsia. (idem, p.175)

Perelman, dessa forma, apresenta o critério de validade dos ra-
ciocínios não-formais ou não-silogísticos: o acordo intersubjetivo, 
o consenso social que se quer estabelecer na política, na moral, no 
gosto, no Direito e mesmo na ciência, depois do debate sobre temas 
controvertidos. Esse acordo – e não propriamente as técnicas de 
persuasão – é que fornece a caução necessária à fi xação de um valor. 
Assim, se a argumentação é essencial para obter a adesão a um valor, 
é o consenso em torno deste que, em última análise, o legitima. 

Em trabalho no qual analisamos a retórica das campanhas políti-
cas (Soares, 1996), propusemos a existência de dois modos retóricos 
básicos: o da persuasão e o da sedução. A estratégia da persuasão 
foi objeto principal da retórica aristotélica e constrói-se segundo a 
lógica do provável, da opinião, do verossímil, manifestando-se pela 
argumentação. A argumentação, por conseguinte, tem um conteúdo 
cognitivo, constituído de noções, princípios, valores. Mas, ao lado 
dela, observamos o emprego de uma estratégia da sedução, que 
mobiliza os sentimentos e os sentidos, buscando a atração da plateia 
por meio do encantamento. Seduzir, nesse caso, signifi ca pôr em 
suspensão o razoável, em favor do prazer ou da emoção (o pathos, 
que também foi tratado por Aristóteles). A sedução, contemporanea-
mente, organiza-se pela comoção e pelo espetáculo, visando ao efeito 
estético e, por isso, seu modo de expressão por excelência é a dra-
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matização. O princípio desse modo retórico não é o argumento, mas 
a representação sensível, resultante da estruturação da mensagem 
como narrativa ou drama, pela sua encenação (caso da propaganda 
pela televisão). O objetivo não é convencer, mas contagiar, por apelo 
aos sentimentos e pela saturação dos sentidos, a fi m de obter a adesão 
por uma identifi cação emocional com o discurso ou com a encenação, 
o ritual, liturgia, celebração ou festa. É, portanto, um modo retórico 
essencialmente irracionalista.

Na retórica contemporânea, pode-se observar a convivência dos 
dois modos retóricos, às vezes entremeados, como se observa, por 
exemplo, na propaganda eleitoral brasileira pela televisão.

A visão retórica

No contexto acadêmico norte-americano, também se deu, no 
século XX, um renascimento dos estudos retóricos, representado 
pela análise retórica (rhetorical criticism), abrindo novas e instigantes 
perspectivas teóricas. Uma das autoras dessa tradição, Sonja Foss 
(1989) entende que a retórica não diz respeito somente ao discurso 
falado e escrito, mas inclui símbolos não-verbais, os quais, ao lado 
da linguagem persuadem porque geram nosso conhecimento sobre 
o mundo. Não se trataria, portanto, apenas de uma tradução do co-
nhecimento na forma persuasiva, mas do próprio processo pelo qual 
apareceria o conhecimento. A realidade ou o conhecimento do que 
venha a ser o mundo resultaria da comunicação sobre eles: a realidade 
não seria fi xa, mas criada por meios retóricos. Como a retórica não 
é algo que apenas dá saliência à verdade, mas algo que participa de 
sua criação, a retórica é epistêmica (Foss, 1989).

Halliday (1992), autora brasileira da escola de análise retórica, 
estudando a publicidade de empresas, destacou o papel de defi nição 
de realidade, dizendo que as organizações empresariais, por meio de 
atos retóricos e atos administrativos, exercem uma ação simbólica 
legitimante, procurando redefinir sua atuação, no sentido de sua 
aceitabilidade social. Uma das formas de legitimação empregadas é 
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a transcendência, obtida por meio da redefi nição retórica da atividade 
principal da empresa, mostrando que ela vai além da produção do bem 
ou serviço; ou pela redefi nição dos objetivos empresariais em termos 
de aspirações regionais, nacionais ou universais ou, fi nalmente, colo-
cando os objetivos empresariais além dos limites do tempo, no futuro. 

Hart (1990) diz que o orador faz a audiência esquecer outras 
ideias, pessoas e políticas para concentrar-se na sua mensagem. A 
retórica, então, estreita as escolhas da audiência sem dar a ela a sen-
sação de estar sendo cerceada. A retórica engrandece coisas, fatos e 
pessoas utilizando associações ou dissociações com outras coisas, 
fatos e pessoas. Quando se refere ao passado, conta uma história 
seletiva, editada, na qual só fi guram os fatos eleitos em função de 
sua funcionalidade para a ideia do discurso.

Lloid Bitzer (1968) propôs o conceito de situação retórica, dizen-
do que o discurso retórico aparece como resposta a exigências de uma 
dada situação problemática, as quais podem cessar por infl uência 
desse discurso, de modo que a importância de uma fala decorre da 
sua relação com uma determinada situação, como resposta a um 
problema. Para ele, em vez da persuasão, um discurso é retórico na 
medida em que funciona como uma resposta cabível a uma situação 
que o solicita. Por fi m, a situação controla a resposta, sendo a ver-
dadeira fonte da ação retórica.

O fi lósofo da retórica Kenneth Burke (1969) defende que a pala-
vra-chave da retórica não é persuasão, mas identifi cação, por meio 
da qual a retórica promoveria a coesão social, induzindo a coope-
ração em seres que por sua natureza respondem a símbolos, sendo, 
por essa razão, fator da vida coletiva. A noção de identifi cação teve 
grande infl uência entre pesquisadores norte-americanos, como Er-
nest G. Bormann (1982, 1989), que procurou relacionar a retórica à 
organização da vida social, partindo da hipótese de que a realidade 
instaurada pelos símbolos é partilhada pelos grupos, por meio do que 
chamou de convergência simbólica. Sua teoria declara que os mundos 
simbólicos privados se inclinam um em direção ao outro, tornam-se 
mais próximos ou até mesmo se sobrepõem durante os processos de 
comunicação, trazendo o consenso sobre signifi cados subjetivos. 
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Bormann defende que essa convergência simbólica constitui uma 
base para a comunicação e para a criação da comunidade, na qual se 
podem discutir experiências comuns e alcançar a compreensão mú-
tua. Para ele, pessoas que experimentaram conjuntamente emoções, 
que desenvolveram atitudes e interpretaram algum aspecto de sua 
experiência da mesma forma, em suma, que sentiram a convergência 
simbólica, partilham a mesma fantasia. Na terminologia do autor, 
fantasia não é uma ilusão imaginária, mas a “interpretação criativa 
e imaginativa de eventos” (Foss, 1989). 

A teoria da convergência simbólica baseia-se nas experiências 
realizadas pelo próprio Bormann e por Robert Bales. Este desco-
briu o processo dinâmico de fantasia grupal, descrevendo a forma 
pela qual a comunicação dramatizada cria a realidade social para 
os grupos. Nas dramatizações, o drama é um espelho da situação 
do grupo: as ambiguidades, os choques de papéis, o conflito de 
liderança aparecem simbolizados no encadeamento da fantasia das 
pessoas. Valores e atitudes, dramas políticos e religiosos são testados 
e legitimados nesse processo, de maneira que os grupos acabam por 
criar uma cultura própria. Para Bales, a cultura do grupo traz aos 
membros o sentimento de ter entrado numa outra realidade, num 
mundo de heróis, vilões, santos e inimigos. A pessoa passa a viver 
num mundo de fantasia psicodramática, do qual os outros membros 
também fazem parte.

A hipótese de Bormann é de que essas vivências acontecem 
também em grupos maiores, como quando as pessoas ouvem um 
discurso público, bem como nos processos de comunicação de massa. 
As dramatizações que empolgam os pequenos grupos espalham-se 
por meio de públicos maiores, servindo para sustentar o senso de 
comunidade dos membros, para impeli-los à ação, fornecendo-lhes 
uma realidade social.

Bormann voltou-se então para a questão de saber até que ponto 
existe uma dimensão retórica da comunicação associada a esses epi-
sódios. Algumas fantasias de grupo se encadeariam mais facilmente, 
devido à habilidade com que o drama é representado. Assim, se um 
comunicador habilidoso, deliberadamente, pode agir retoricamente 
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para infl uenciar uma audiência, fi ca demonstrada a existência de 
dramatizações planejadas, intencionais, em condições de captar a 
atenção de outras pessoas. Audiências massivas partilham fantasias, 
elaboradas cuidadosamente, com base em análises de públicos-alvo. 
A esses dramas compostos, que envolvem grandes grupos de pessoas, 
Bormann denominou visão retórica. 

Seu método de análise objetiva delinear o “tema-fantasia” en-
volvido na comunicação, ou seja, o tema pelo qual o grupo realiza 
a interpretação de fatos do passado, de eventos atuais, da realidade 
dos participantes, em suma.

Bormann defende que as fantasias partilhadas são necessárias 
para a argumentação, no sentido de que são elas que estabelecem o 
sistema de pressupostos que constituem a base para os argumentos. 
Em outras palavras, a fantasia importa não apenas para os aspectos 
irracionais da persuasão, mas, também, fornece uma base para os 
argumentos racionais, uma vez que o argumento discursivo requer 
um conjunto de suposições sobre a natureza da realidade.

Pessoas que partilham de uma visão retórica formam uma co-
munidade retórica, participando de um sistema simbólico comum e 
respondendo às mensagens de maneira coerente à sua visão retórica. 
Os vilões e os heróis estarão defi nidos e provocarão sentimentos 
semelhantes, seu critério de evidência será o mesmo, bem como os 
motivos para sua ação, ou seja, o indivíduo participará do mesmo 
drama partilhado. O exemplo de Bormann é o do cristão que, ao ser 
batizado, nasce de novo, adota um estilo de vida e uma conduta deter-
minada e modelada pelos heróis daquela visão retórica. Ele escreve:

Os indivíduos em transações retóricas criam mundos subjetivos 
de expectativas e signifi cados comuns. Contra o panorama de grandes 
eventos e forças aparentemente imutáveis, da sociedade ou da na-
tureza, o indivíduo frequentemente se sente perdido e desesperado. 
Um mecanismo para superar essa situação é sonhar uma fantasia 
individual que forneça um senso de significado e sentido para o 
indivíduo e ajude a protegê-lo das pressões da calamidade natural e 
do desastre social. A visão retórica serve muito bem a essa função de 
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luta para aqueles que participam no drama e frequentemente com 
muito mais força devido ao calor do apoio dos companheiros com 
mentalidades semelhantes. (Bormann, 1989, p.214)

Para Bormann, as palavras não emanam simplesmente do con-
texto social, elas são o contexto social. Nos momentos confusos, 
ambíguos, as pessoas são liberadas para fantasiar, segundo sua visão 
retórica, quando, então, os temas-fantasia se convertem nos princi-
pais sistemas explicativos para os fatos, como o ilustram os boatos. 
Como é a visão retórica que proporciona o sentido das ações, estas têm 
pouco sentido para as pessoas de fora, mas podem ser imperativas no 
contexto da visão, que lhes proporciona o motivo, legitima-as e as ex-
plica. Para Bormann, o drama de tema-fantasia de uma grande coleti-
vidade é uma chave para a compreensão da realidade social, na medida 
em que a participação nele proporciona aos indivíduos as emoções, 
signifi cados, atitudes com relação às personae do drama, permitindo-
lhes compartilhar uma visão comum de um aspecto da experiência.2 

A luta pelo sentido 

Por um lado, as pesquisas de Bormann sugerem uma intersecção 
da retórica com a ideologia. Por outro, para um teórico da ideologia 

 2 Há uma semelhança entre o conceito de tema-fantasia, proposto por Bormann, 
e o de imaginário social, de Bakzco (1984). No Brasil, José Murilo de Carvalho 
tratou do tema em A conquista das almas, sobre o imaginário republicano, texto 
no qual afi rma: “A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação 
de qualquer regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não 
só a cabeça mas, de modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e 
as esperanças de um povo. É nele que as sociedades defi nem suas identidades 
e objetivos, defi nem seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. 
O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias, sem 
dúvida, mas também – e é o que aqui me interessa – por símbolos, alegorias, 
rituais, mitos. Símbolos e mitos podem, por seu caráter difuso, por sua leitura 
menos codifi cada, tornar-se elementos poderosos de projeção de interesses, 
aspirações e medos coletivos” (1990, p.10).
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como Ansart (1978), ela deve ser vista como a expressão simbólica 
de confl itos em curso na sociedade, o que a insere, desde logo, no 
campo da linguagem. A noção de ideologia passa a englobar o con-
junto de linguagens políticas de uma sociedade, por meio das quais 
os confl itos sociais se formulam no campo das posições simbólicas 
e, com isso, chama a atenção para o estudo da linguagem dos mo-
vimentos políticos, constituída na ação dos grupos, em resposta a 
antagonismos, linguagem condicionada por circunstâncias que cabe 
analisar em cada caso. 

Marx pôs em evidência as ideologias como expressões dos inte-
resses das classes e toma os confl itos ideológicos como resultante das 
contradições sociais. Em Marx, as ideologias são a linguagem da exis-
tência social, diz Ansart, ou seja, o sistema de representações não é 
uma ilusão ou epifenômeno, mas participa das atividades como parte 
constituinte e as defi ne como prática. Porém, as ideologias aparecem 
não como simples repetição de uma situação social dada, constituin-
do, antes, um instrumento efi caz no processo de luta política, dotado 
de uma especifi cidade que pode ser estudada em cada caso.

Assim, conclui Ansart, há uma correspondência entre as opo-
sições simbólicas e aquelas que se dão na prática social. O campo 
ideológico é inerentemente concorrencial e confl itivo, a violência sim-
bólica caracteriza o campo ideológico, no qual cada locutor procura 
afi rmar-se em relação aos demais, pela conquista e conservação de 
um status ideológico, o que suscita uma posição agressiva e defensiva. 
Essa confrontação, no entanto, se dá em termos puramente simbó-
licos, como substituta de uma violência efetiva. A luta ideológica 
reelabora e deforma discursivamente os confl itos sociais e políticos, 
estabelecendo um esquema perceptivo e explicativo, por meio do 
qual militantes se defi nirão e se situarão em relação aos adversários. 

Ao contrário da linguagem científi ca, cuja característica é o dis-
tanciamento, a linguagem ideológica designa-se explicitamente. 
Além disso, a linguagem ideológica é normativa, exprime um dever 
ser, a linha justa, conclamando à adesão, à ação. Ela ultrapassa a 
distância entre conhecimento e moral, dando ao grupo os meios 
de ação e de reconciliação consigo mesmo. Por isso, é comum que 
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a ideologia sirva para orientar as oposições, aumentando o confl ito 
para obter a integração. 

As simplifi cações, os amálgamas analógicos que constituem a 
ideologia dão aos indivíduos a segurança para vencer as dúvidas, 
permitem a ele projetar sobre a diversidade do real a unidade tran-
quilizadora do sentido, proporcionando um sentimento satisfatório 
de dominar simbolicamente a realidade. O indivíduo encontra na 
ideologia um esquema facilmente comunicável, unifi cado, que o 
convida a defi nir-se e a reconhecer-se na imagem gratifi cante que 
lhe é proposta. Por outro lado, a ideologia é uma linguagem para os 
membros do grupo, permitindo-lhes uma sociabilidade, designando 
os pontos em comum, defi nindo aquilo em que há acordo, gerando 
a comunicação entre as pessoas, congregando-as como indivíduos 
portadores de uma causa justa. 

A beleza da linguagem estrutura as emoções coletivas, conse-
guindo criar o consenso pelo controle dos fl uxos afetivos. O ajuste 
das motivações, o acordo sobre os signifi cados, o entendimento, a 
confi rmação pelo outro de minha boa imagem, a exaltação coletiva, 
a participação fusional (grito, o canto coletivo) dão à linguagem 
política uma função de terapia social, na medida em que ela diminui 
as tensões e as potencialidades de destruição no seio do grupo.  

Nos regimes pluralistas, segundo Ansart, a crítica das ações go-
vernamentais é uma atividade permanente, institucionalizada. Com 
isso, cria-se a impressão de que todas as posições são provisórias e 
contestáveis, pois há uma tendência à multiplicação indefi nida das 
interpretações, uma pluralidade de “razões”, situação oposta àquela 
dos regimes autoritários, em que o sucesso está ligado à demonstração 
de fi delidade à ortodoxia. Devido à confrontação verbal cotidiana, 
o partido, num regime pluralista, precisa, ao mesmo tempo em 
que proclama sua permanência, adaptar suas tomadas de posição 
às circunstâncias, inventando novos modos de conciliação entre as 
linguagens antigas e as novas exigências. O pluralismo é a condição 
da expressão dos interesses divergentes e da sua confrontação pacífi -
ca, bem como a manifestação das divergências sociais. Ao contrário 
dos regimes ortodoxos, que proclamam a identidade de interesses, 
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o pluralismo transforma a vida política em história de conflitos, 
tornando-os regra comum em todos os níveis da vida. O dissenso é 
considerado normal, a sociedade adquire uma agressividade que se 
expressa sob a forma de violência simbólica. O pluralismo provoca 
a proliferação e diversifi cação dos signifi cantes políticos. Os líderes 
precisam manter o prestígio por meio de uma produção regular de 
signos legitimadores. Trata-se de uma atividade que conhece um 
ritmo sazonal, acalmando-se entre as eleições, para intensifi car-se 
na sua proximidade.

Retórica, ideologia e pensamento

A retórica constitui uma totalidade forma-conteúdo, capaz de, 
em situações sociais contraditórias, representar as questões a partir 
de certo prisma, atribuindo-lhes determinado signifi cado e sentido, 
direcionando o julgamento e raciocínio da audiência, de modo a 
infl uir nas atitudes e ações a respeito. 

Já a ideologia é um pensamento a serviço da legitimação de um 
poder, dissimulando essa função sob uma aparente racionalidade 
(Reboul, 1980). Enquanto discurso, seu conteúdo é inseparável de 
sua forma, de seus termos, pelos quais se expressa. Assim, toman-
do a ideologia como uma organização discursiva, podemos afi rmar 
que sua forma de expressão é a retórica. Como consequência de sua 
estrutura retórica, a ideologia visa dirigir a interpretação dos acon-
tecimentos, ela “pensa por nós”, é um “prêt à penser”, na expressão 
de Reboul. 

Na qualidade de retórica, que opera de forma “quase lógica” ou 
“aparentemente lógica”, a ideologia consegue responder às questões 
incertas, às controvérsias que as ciências – em especial as Ciências 
Sociais – não resolveram, dando um determinado significado às 
informações, um projeto para uma coletividade, um sentido à sua 
prática (Ellul, 1962). Mas as ideologias não são nunca plenamente 
verifi cáveis do ponto de vista das evidências científi cas e seu núcleo 
esconde sempre uma tomada de posição de ordem afetiva, expres-
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sando especialmente sentimentos negativos, como o ódio, o medo, 
o ressentimento (Reboul, 1990). 

Buscando integrar aspectos convergentes de ambos os conceitos, 
diríamos que a ideologia pode ser entendida como a) o discurso 
retoricamente formulado, b) expressando uma opinião, geralmente 
coletiva, c) que se desenvolve numa situação de incertezas ou de in-
determinação política e social, d) num clima fortemente emocional, 
e) num contexto de antagonismo social e político, f) servindo para 
renovar as paixões coletivas e aumentar a coesão social em torno de 
uma liderança ou de um poder. 

As ideologias afi rmam-se e disseminam-se com relativa facilidade 
porque, não sendo proposições científi cas, estão, geralmente, imunes 
à crítica epistemológica (e até mesmo a uma crítica lógica), podendo 
ser dominadas, eventualmente, pelos falsos silogismos ou falácias, 
pela sedução das frases espirituosas, pelas emoções imediatas. Assim, 
elas podem, com maior destreza, encaminhar sutilmente o curso 
dos pensamentos e avaliações, traindo insensivelmente a coerência 
e consistência dos argumentos. 

As ideologias não são exclusividade de algumas orientações 
políticas específi cas, de esquerda ou de direita, podendo infi ltrar-se 
em diversas falas, mesmo as de cunho científi co, aparecendo como 
formulações politicamente enviesadas. Isso não signifi ca, no entanto, 
que não possa haver proposições verifi cáveis empiricamente nas ideo-
logias, as quais, aliás, fornecem-lhes uma espécie de caução relativa, 
já que uma ideologia sem qualquer ligação com a experiência, veros-
similhança e sem o apoio no conhecimento científi co, especialmente 
hoje, não teria chance de ser aceita. Esse suporte de evidências pontu-
ais, no entanto, não garante que o edifício ideológico, especialmente 
nas conclusões, apresente coesão e adequação à realidade. 

A retórica na época contemporânea comparece como argumenta-
ção ou sedução, na instauração de imaginários (ideologias ou mitolo-
gias), constituindo o discurso publicitário, a propaganda política e o 
discurso religioso, ou seja, em todas as situações em que se procura 
estabelecer um consenso social parcial ou geral, em apoio a determi-
nadas teses com sentido político. O poder do discurso linguístico, 
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hoje, é intensifi cado ao integrar-se com as imagens, formando as 
linguagens sintéticas do cinema, da televisão e da internet, mas a 
propriedade de formular conceitos, avaliações e interpretações con-
tinua exclusividade da língua, por meio qual se formulam conceitos, 
julgamentos e avaliações (Barthes, 1975).

Finalmente, as ideologias existem não apenas porque há interes-
ses divergentes enraizados na sociedade, especialmente nas classes 
sociais, mas também porque não há certezas absolutas nem critérios 
racionais defi nitivos para avaliação de uma quantidade de fatos, de-
cisões políticas e suas consequências futuras. Mais do que isso, do 
ponto de vista lógico, muitas proposições submetidas à avaliação pela 
sociedade encerram antinomias que as tornam dilemas indecidíveis, 
de modo que para seu julgamento, frequentemente, dispomos apenas 
das preferências, das opiniões e dos valores (éticos, políticos, esté-
ticos). E esses elementos, como já vimos, é que desenham o campo 
próprio da retórica. 
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