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RESUMO: Este artigo trará uma breve discussão acerca da bibliografia da Retórica, apontando para 

os principais conceitos que fundamentam esta disciplina. O que se objetiva com este estudo é 

desmistificar o conhecimento que se tem, atualmente, sobre a arte retórica, e ao mesmo tempo, 

fornecer uma primeira notícia desta linha investigativa da Linguística para aqueles, que nela 

pretendem começar a engendrar seus estudos. Sujeitos atravessados pelo senso comum, geralmente, 

ao ouvir o termo “retórica”, fazem associações que não condizem com o real arcabouço desta linha 

de pesquisa. Comumente, ouvimos que a Retórica é algo negativo, que44 se trata de um instrumento a 

serviço da manipulação de pessoas. É a partir desta problemática, que vem à luz este estudo, 

objetivando esclarecer e, consequentemente, "sanar" o discurso pejorativo que se tem acerca da 

Retórica. Dentre as várias definições formuladas ao longo da história, destacamos a Retórica como a 

arte de convencer e persuadir por meio do discurso. Além disso, apresentamos alguns dos principais 

conceitos que formatam o “esqueleto” da disciplina, quais sejam: argumentação, sistema retórico, 

funções da retórica, a ideia de acordo e auditório, sendo este particular ou universal, além de outros.  

Para efetivação do trabalho, iremos nos fundamentar em alguns dos mais importantes teóricos da 

área, dentre os quais, podemos destacar Aristóteles (s/d), Reboul (2000); Abreu (2004); Ferreira 

(2010); Santos (2011); Melo (2009); Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992), dentre outros. A 

metodologia adotada é de natureza bibliográfica, realizando uma discussão teórica de caráter 

qualitativo por meio da exploração e confronto dos textos dos autores já citados. Mediante o estudo 

realizado, foi possível observar que esta arte possui um vasto aparelho metodológico para cumprir 

aquilo a que se propõe enquanto área de estudos da linguagem, como também possui uma extensa 

literatura, que apresenta escritos clássicos, que remontam à Grécia Antiga, bem como escritos 

recentes que apresentam uma releitura. Essa constatação nos possibilita trazer à tona o valor 

científico da disciplina que aqui nos propomos a discutir. 
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INTRODUÇÃO 

Tratar de Retórica pode, ainda hoje, gerar conflitos em determinados ambientes da 

nossa sociedade. Muito se ouve que esta disciplina é apenas uma ferramenta de manipulação 

de sujeitos. Pois bem, essa visão negativa que se tem acerca da Retórica nasce com Platão, 

todavia, atualmente, quem mais a defende são aqueles atravessados pelo senso comum, 

aqueles, portanto, que não a conhecem de fato. 
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É a partir desta problemática que este trabalho ganha motivo para existir, é a busca do 

esclarecimento dessas visões pejorativas, que muitos ainda defendem, que rege todo este 

nosso estudo. O desmistificar de teorias é, e sempre será algo, de suma importância para a 

vida acadêmica. Não se deve permitir que uma teoria seja estigmatizada pelo simples fato de 

não ser conhecida por aqueles que a atacam. Almejar soluções para problemáticas dessa 

natureza deve sempre estar entre os nossos objetivos enquanto pesquisadores.  

A metodologia adotada para a elaboração desse estudo apresenta uma natureza 

bibliográfica, sendo que realiza uma discussão teórica de caráter qualitativo por meio da 

exploração e confronto de textos teóricos da área. Autores como Aristóteles (s/d), Reboul 

(2000), Abreu (2004), Ferreira (2010), Melo (2009) e Santos (2011) fundamentam-nos na 

efetivação dessa pesquisa. 

A estrutura desse artigo está dividida em dois blocos, o primeiro traz uma pequena 

amostra do percurso histórico atravessado pelos estudos retóricos, desde o seu início na 

antiguidade clássica até a contemporaneidade. E como não poderia deixar de ser mencionado, 

há destaque também para os momentos de prestígio e os de desprestígio que os teóricos dessa 

disciplina enfrentaram. 

O segundo bloco, por sua vez, traz uma discussão acerca dos conceitos fundamentais 

para o entendimento da retórica. É apresentado o que se entende por auditório, acordo, lugares 

da argumentação, sistema retórico, gêneros retóricos, dentre outros. É discutido também sobre 

as quatro funções da retórica: persuasiva, hermenêutica, heurística e pedagógica. Talvez a 

compreensão dessas quatro funções, além de todos os outros conceitos, possibilite a quebra 

dos estigmas que à retórica são aludidos frequentemente. Vamos à leitura! 

 

UM POUCO DE HISTÓRIA 

Começando a discussão com os conceitos concernentes à arte retórica, é interessante 

saber, antes de tudo, onde e quando ela passou a ser uma temática de interesse de estudiosos, 

ou seja, quando e onde o conhecimento retórico passou a ser algo sistematizado. Nesse 

escrito, vamos trazer o que defendem Abreu (2004) e Reboul (2000) a esse respeito.  

É preciso que fique claro que aqui não tratamos do nascimento da retórica, mas do 

momento em que esta começa a ser foco de estudos. Reboul (2000) coloca que a retórica 

nasce junto com o nascimento das línguas, isso porque, o caráter persuasivo é intrínseco a 

todo e qualquer sistema linguístico, dito isto, torna-se impossível determinar uma data para o 

seu nascimento diferente do surgimento do uso da linguagem.   



                                        

 
 

Para Abreu (2004), esse momento inicial de estudo se dá na Grécia Antiga, mais 

precisamente em Atenas, por volta do ano de 427 a.C., em uma época em que a cidade de 

Atenas vivia sob os princípios democráticos do legislador Solon. Em ambiente democrático, 

era necessário que os cidadãos dominassem a arte de bem falar e argumentar para que assim 

pudessem defender seus interesses nas grandes assembleias que aconteciam nas praças 

públicas. 

Nessa época, algumas pessoas detiveram-se a estudar a questão do bem falar e 

argumentar, e posteriormente, começaram a dar cursos dessa matéria em várias cidades. 

Todavia, não era qualquer pessoa que tinha acesso àquelas aulas, mas apenas aqueles que 

podiam pagar por elas. Estes mestres ficaram conhecidos com a denominação de sofistas.  

Opondo-se a essa visão, Reboul (2000, apud SANTOS, 2011) defende uma outra, a 

que o início dos estudos em Retórica não se deu em Atenas, mas na Sicília Grega por volta de 

465 a.C. Nesse período, os cidadãos, quando atacados de alguma forma por seus governantes, 

necessitavam valer-se do discurso para que pudessem se defender, visto que não havia 

advogados para fazer isso por eles. Era, então, cada indivíduo que precisava dominar o bem 

falar e o uso da argumentação para assim poder defender-se e lutar por seus bens.  

É partir desse momento que começam a surgir os primeiros trabalhos em Retórica, 

poderíamos destacar Empédocles, Córax e Tísias como os primeiros a formular um escrito 

que tratasse de técnicas argumentativas. Inicialmente, esses autores e seus escritos eram bem 

vistos por todos. No entanto, não demorou para que surgissem os seus opositores, dentre estes 

podemos citar o famoso filósofo Platão, que manteve uma crítica ferrenha à retórica, 

motivado pelo fato de nesta disciplina não se trabalhar com o conceito de verdade, mas de 

verossimilhança. 

Opondo-se à posição assumida por Platão, Aristóteles, outro grande estudioso, 

assumiu a posição de defesa à retórica. Ele foi responsável pela escrita de um dos mais 

importantes escritos da área, A Arte Retórica. Este trabalho, ainda hoje, é importantíssimo 

para literatura retórica. Mesmo com a publicação dessa obra, a retórica acabou caindo em 

grande descrédito tempos depois. 

Longo foi o período que a Retórica foi vista apenas de acordo com o que dizia Platão, 

ou seja, o conceito negativo, difundido por Platão, estigmatizou a disciplina por vários 

séculos. Até que na segunda metade do século XX, surge um movimento de quebra desse 

estigma. O principal responsável por essa revolução, foi a publicação da obra de autoria de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, Tratado da Argumentação: a nova retórica. 



                                        

 
 

Outro grande contribuinte para firmamento da disciplina, foi o avanço dos estudos 

linguísticos, dentre estes, o desenvolvimento da Pragmática teve papel central. Os estudos 

pragmáticos começaram a tratar dos fenômenos linguísticos tendo em vista os contextos em 

que estes aconteciam e também começou a considerar a ação do sujeito falante nos eventos 

comunicativos. Diferenciando-se, portanto, do estruturalismo que via a língua como algo 

suficiente em si mesma (PAULINELLI, 2014). 

A Arte Retórica para alcançar aquilo a que se propõe, enquanto arte de persuadir, leva 

sempre em conta a ação do sujeito que fala, o orador; o que é dito, a argumentação; e para 

quem é dito, o auditório. Nesse princípio de considerar não só o aspecto linguístico de um ato 

comunicativo, mas todo o seu contexto, fica latente que o desenvolvimento da Pragmática 

fomentou também uma aliada para os estudos retóricos. 

 

PRIMEIRA NOTÍCIA DO ARCABOUÇO RETÓRICO 

Concentramo-nos, a partir de agora, ao arcabouço que os estudiosos dessa disciplina 

construíram durante os séculos. Comecemos, então, entendendo o conceito de Retórica. Neste 

trabalho, vamos adotar a definição proposta por Reboul (2000), este defende que a Retórica 

seja a arte de persuadir pelo uso da linguagem, ou seja, esta disciplina trabalha com os meios 

que possibilitam a adesão de um auditório a uma ideia defendida pelo orador. Chegar a um 

conceito específico não é uma tarefa fácil, visto a diversa possibilidade de escolha. 

 Durante o longo período de estudos, muitas definições surgiram, mas aqui adotamos a 

proposta de Reboul por acreditarmos que nela seja possível sintetizar todas as outras 

construções teóricas. Além dos conceitos elaborados pelos teóricos, houve e ainda há aqueles 

formatados pelo senso comum, estes, porém, não trazendo o grau de cientificidade que a 

questão merece, leva-nos, portanto, a não os considerar neste trabalho. 

Diante do vasto conjunto de nomenclatura que formatam o campo da retórica, Melo 

coloca os que são de suma importância para o seu entendimento, quais sejam: “a ideia de 

auditório, o acordo que é necessário entre o orador e ouvinte (s) para que a argumentação se 

realize, como se dá a composição do sistema retórico, as funções e os gêneros retóricos” 

(2009, p. 23). 

 A título de exemplificação, vamos discorrer, brevemente, sobre cada um desses pontos 

para que assim possamos começar, de fato, a entender a teoria retórica.  

Iniciando com o conceito de auditório em retórica, é bom termos em mente que esse 

termo não significa “um lugar físico onde há cadeiras defronte a uma espécie de palco/altar 



                                        

 
 

distribuído num salão com uma acústica mais bem planejada, utilizada para palestras, 

reuniões e outras ocasiões dessa natureza” (MELO, 2009, p. 25). O conceito de auditório, em 

retórica, remete não a um espaço físico, mas a um ser ou um grupo de seres a quem se quer 

persuadir (PERELMAM & OLBRECHS-TYTECA, 2005, p. 5). 

Conforme os autores acima, o auditório pode ser dividido em universal e particular. O 

primeiro é aquele que não se tem o conhecimento das variáveis dos membros que o compõe, 

ou seja, é um auditório que pode comportar todos os seres humanos, uma cidade inteira, um 

estado, um país, etc. Já o auditório particular refere-se “a um grupo de pessoas cujas as 

variáveis são controláveis” (ABREU, 2004), os alunos em uma sala de aula é um exemplo 

desse tipo de auditório.  

Outro ponto necessário ao arcabouço da retórica é o conceito de acordo. Mas no que 

consiste isso? Em retórica, o acordo é entendido como a relação que se dá entre orador e o(s) 

ouvinte(s). É algo imprescindível à argumentação, ou seja, para que haja, verdadeiramente, 

uma argumentação, é necessário que o(s) ouvinte(s) preste(m)-se ao menos a ouvir o 

interlocutor, dando-lhe um mínimo de atenção, caso contrário, a fala persuasiva não será 

possível (PERELMAM & OLBRECHS-TYTECA, 2005, p. 5,  apud MELO, 2009). 

Os lugares da argumentação é outro conceito que merece discussão. Muito importante 

para qualquer discurso que vise a adesão de um auditório, os lugares da argumentação não são 

nada mais do que um tipo de classificação de argumentos, ou seja, a depender de suas 

especificidades, o argumento será localizado em um desses lugares. A definição proposta por 

Abreu (2004, apud MELO, 2009, pag. 26) é a seguinte: “são locais virtuais facilmente 

acessíveis, onde o orador pudesse ter argumentos à disposição, em momento de necessidade”.  

Segundo Abreu (2004), os lugares da argumentação podem ser divididos em seis, 

quais sejam: Lugares de quantidade; Lugares de qualidade; Lugares de ordem; Lugares do 

existente; Lugares de pessoa e Lugares de essência.  

O grupo a que se denomina “lugar de quantidade” apresenta o valor numérico como 

artifício argumentativo, assim se enquadra nessa classificação, os argumentos que se utilizam 

de razões quantitativas para alcançar a adesão do auditório, podemos dizer que está presente 

aqui aquele velho ditado popular: “quanto mais melhor”. Opondo-se ao valor quantitativo, 

destaca-se o lugar de qualidade. Nesse grupo, o que é tomado para subsidiar a argumentação é 

o único, não mais a quantidade. Leva-se em conta aos argumentos desse grupo o raro, aquilo 

que se opõe aos demais por ser único. 



                                        

 
 

A terceira classe é a do lugar de ordem, o valor adotado pelos argumentos desse grupo 

se apoia em questões ordinárias. Utiliza-se os conceitos de primeiro, segundo, terceiro etc. 

para fundamentar a argumentação. O lugar do existente é a classificação dada àqueles 

argumentos que fazem uso do que já existe, ou seja, valoriza-se o existente em detrimento do 

que seja apenas uma possibilidade de existência.  

Os dois últimos grupos são o lugar de pessoa e o lugar de essência. Este é formado por 

argumentos que se utiliza da essência de determinado seres para edificar o ato de argumentar. 

Aquele é composto por argumentos que colocam o ser humano no centro da argumentação, ou 

seja, o conceito de pessoa é tomado como o mais importante em detrimentos dos seres 

inanimados. 

No que se refere às funções da Retórica, Reboul (2004, apud MELO, 2009) delimita 

quatro, são elas: a função persuasiva, a função hermenêutica, a função heurística e a função 

pedagógica. 

A função persuasiva traz a essência da Arte Retórica. Dentre as quatro, esta é usada 

afinco quando se quer conseguir a adesão de um determinado auditório. Todos os artifícios 

linguísticos verbais e não verbais, cabíveis para o momento, são usados por ela para se 

alcançar a aceitação da tese defendida. Dentre tais artifícios, podemos destacar aqueles 

voltados para convencer através apenas da razão e aqueles que buscam persuadir despertando 

no auditório sentimentos, paixões e emoções das mais variáveis possíveis. 

A função hermenêutica funciona como uma arte de interpretar textos. Para se 

conseguir a adesão de um auditório para uma determinada tese é necessário compreendê-lo, 

compreender os discursos por ele produzidos. Para tanto, o orador deve fazer uso da função 

hermenêutica da retórica, só assim saberá como se colocar diante de tal auditório e quais 

argumentos usar no processo de adesão. Compreender e interpretar textos é uma temática que 

muito se discuti, mas o que poucos sabem é que se trata de uma função desenvolvida pela 

retórica. 

A função heurística é usada quando se quer descobrir centralidade de um discurso, ou 

até mesmo, quando se quer esclarecer as coisas para outro, dessa forma, essa é a função de 

descoberta. Traduz a função da retórica que possibilita a descoberta da verossimilhança de 

uma tese. Assim, vemos que todas as funções já discutidas confluem para um mesmo 

processo, o da aceitação de uma tese por um auditório. Isso não poderia deixar de acontecer 

com a função pedagógica.  



                                        

 
 

Esta esteve durante muito tempo nos currículos escolares, todavia, quando o 

positivismo atravessou, com sua ideologia, boa parte da produção de conhecimento do século 

XVI, ela acabou sendo banida das escolas. No entanto, esse banimento restringiu-se apenas à 

nomenclatura, pois até os nossos dias, mantêm-se atuante no cotidiano escolar, assim afirma 

Reboul (2000, pag. XXII): 

Ensinar a compor segundo um plano, a encadear os argumentos de modo 

coerente e eficaz, a cuidar do estilo, a encontrar as construções apropriadas e 

as figuras exatas, a falar distintamente e com vivacidade, não serão retórica, 

no sentido mais clássico do termo? Demonstraríamos com facilidade que os 

critérios segundo os quais um professor de língua, ou mesmo de filosofia, 

avalia uma redação – respeito ao assunto, ao plano, à argumentação, ao 

estilo, à personalidade -, que esses critérios são encontrados, com outros 

nomes, na retórica clássica. 

  

Já é possível perceber, com base no que até o momento foi exposto, que a retórica vai 

muito além do que muitas vezes ouvimos falar. É claramente percebível que os discursos que 

a atacam pejorativamente é algo que se dá sem nenhuma fundamentação teórica, é algo sem 

nenhum caráter de cientificidade, ou seja, não é nada que ultrapasse os limites do “achismo”. 

A elaboração de um discurso retórico não pode se dá de qualquer forma, ao contrário, 

é necessário que se sigam passos já bem delimitados pelos estudiosos da Retórica. A esse 

respeito afirma Melo (2009): 

é necessário passar por quatro partes, segundo as quais a retórica se 

decompõe, devendo o orador cumpri-las ou, ao menos, cumprir algumas das 

atividades que essas partes representam: compreender o assunto e reunir 

informações que poderão servir como argumentos, colocá-los em ordem, 

fazer uma boa redação do texto e, por fim, exercitá-la, proferindo-a. 

 

Desta forma, o sistema retórico, como assim é chamado esse processo, é composto 

por quatro partes, conforme Reboul (2004, apud MELO, 2009). Tais partes são as seguintes: a 

invenção, onde o orador deve obter informações sobre o seu tema e selecionar os argumentos 

que serão usados na sua fala; a disposição, que consistirá na organização dos argumentos já 

selecionados, ou seja, é criar uma ordem para a colocação de tais argumentos. 

A elocução, será o momento de colocar no papel aquilo que será usado no discurso, 

assim, é a escrita do texto; e finalmente, a ação, que acontecerá quando o orador irá enunciar, 

de fato, tudo aquilo que vai servir de instrumento para a persuasão do auditório. No mais, é 

interessante ressaltar que ela não se restringe apenas à fala, mas, ao contrário, entra nessa 

parte do sistema retórico uma série de outros elementos como gestos, tom de voz, etc. 



                                        

 
 

 Outra questão a ser discutida no que tange à teoria da retórica é a noção de 

argumentação, ela ganha destaque por ser algo de suma importância para a adesão de um 

auditório, visto que isso só será possível por meio de argumentos. Estes, no entanto, podem 

ser de caráter emotivo ou puramente racional, mas que ambos terão sempre como objetivo a 

persuasão da(s) pessoa(s) a quem eles são dirigidos.  

Aristóteles aponta três tipos de argumentos, conforme Melo (2009, p.32), quais 

sejam: o ethos, o pathos e o logos. O primeiro diz respeito, essencialmente, ao modo como o 

orador irá se apresentar diante de seu auditório, sendo, portanto, os meios utilizados para se 

conseguir a confiança daquele(s) que o ouve(m). O pathos voltar-se-á para o auditório, 

buscando o orador atingir o emocional da(s) pessoa(s) a quem o discurso se dirige para assim 

conseguir sua adesão. Com relação ao logos, Aristóteles coloca-o como sendo a matéria 

lógica do discurso, assim sendo, será a argumentação propriamente dita. 

Outro ponto muito caro ao arcabouço retórico é a discussão acerca das técnicas 

argumentativas. Estas são os fundamentos que possibilitam a ligação entre as teses já aceitas 

pelo o auditório e as que são propostas à sua aceitação pelo o orador (ABREU, 2004, p. 47). 

Tais técnicas argumentativas podem se apresentar tanto sob o aspecto positivo quanto sob o 

aspecto negativo.  

O aspecto positivo estará presente quando as técnicas utilizadas possibilitarem uma 

ligação solidária entre as teses que já são aceitas pelo auditório e as que são apresentadas pelo 

o orador. Nesse aspecto, haverá sempre um contínuo entre o que o auditório já traz consigo 

como verdades e o novo que a ele é proposto. O já aceito e o que é novidade não se separam, 

um não anulo o outro, mas permanecem ligados. Por este motivo, os argumentos que se 

apresentam sob este aspecto recebem o nome de argumentos de ligação (FERREIRA, 2010, p. 

149). 

O aspecto negativo vai ser exatamente o oposto disso, ou seja, as técnicas 

argumentativas utilizadas objetivarão dissociar as teses já aceitas e as novas teses propostas 

pelo o orador. Dessa forma, acontecerá um processo de dissociação, e consequentemente, os 

argumentos que assim atuarem entrarão no grupo dos argumentos de dissociação 

(FERREIRA, 2010, p. 149). 

Os argumentos de ligação se dividem em três outras subclasses: os argumentos 

quase-lógicos, os argumentos que se fundam na estrutura do real e os argumentos que fundam 

a estrutura do real. Discutirmos brevemente sobre cada um desses grupos. 



                                        

 
 

Os quase lógicos são argumentos não formais, mas que se aproximam quanto à 

aparência. É essa proximidade que dá aos argumentos deste tipo um forte valor persuasivo, 

todavia, por não ser formal de fato, poderá sempre ser refutado. Dentre os argumentos que 

compõem este subgrupo, pode ser destacado: o ridículo, a definição, a regra de justiça, a 

inclusão da parte no todo, a divisão do todo em partes, etc. 

. Os argumentos que se fundam na estrutura do real, estes caracterizam-se não por 

usar raciocínios lógicos, mas por trabalhar com a experiência, ou seja, com a demonstração. 

Para este tipo de argumento a explicação é mais importante que a implicação. Exemplos desse 

grupo são: o argumento pragmático, o argumento do desperdício, o argumento da direção, o 

argumento da superação, o argumento de autoridade, etc. 

Por fim, os argumentos que fundam a estrutura do real, estes consistem em fazer uso 

de generalizações para atingir seu objetivo, ou seja, usa de um evento particular para fazer 

suas explanações, assim são “empíricos, mas não se apoiam na estrutura do real: criam-na; ou 

pelo menos a completam, fazendo com que entre fatos apareçam nexos antes não vistos, não 

suspeitados” (REBOUL, 2000, p. 181). Dentre os deste tipo, destaca-se: o exemplo, a 

ilustração, o modelo, analogia, metáfora, etc. 

Com relação aos os argumentos que dissociam uma noção, é bastante elucidativa a 

explanação colocada por Santos (2011) a respeito desse grupo: 

 

Diferentemente dos outros argumentos cuja especificidade é associar noções, 

os deste tipo de argumentos centram-se em dissocia-los, surgindo pares 

hierarquizados como aparência/fato, essência/existência, dentre outros. São 

argumentos, pois visam remover incompabilidade através da decomposição 

de um conceito”.  

 

Após a apresentação dos principais conceitos referentes à teoria retórica, discutiremos 

um pouco sobre os gêneros retóricos. Em retórica, há três gêneros discursivos, quais sejam: o 

judiciário, o deliberativo e o demonstrativo (epidítico). O primeiro acontece sempre que 

acusamos ou defendemos algo ou alguém; o segundo, quando aconselhamos ou 

desaconselhamos; e o terceiro, quando censuramos ou elogiamos.  

É interessante ressaltar como estes se diferenciam, até quanto ao tempo verbal 

apresentam distinção. Quando condenamos ou defendemos alguém, o nosso discurso se volta 

para o pretérito. Já quando aconselhamos ou desaconselhamos, esse nosso discurso volta-se 

para uma ação futura. E sempre que censuramos ou elogiamos, nossa fala se dirige a algo ou 

alguém no tempo presente. 



                                        

 
 

Por consequência disso, temos cada um dos gêneros retóricos moldados de acordo 

com o seu tempo verbal. O gênero judiciário será, portanto, moldado sempre com relação ao 

tempo passado. O deliberativo se formatará levando-se em conta o tempo futuro. E por fim, o 

demonstrativo (epidítico) terá no presente seu tempo de formatação.  

Cada um desses gêneros tem suas especificidades e suas funções sociais. Cada um 

deles é direcionado a um determinado auditório, ou seja, a escolha de uso de um gênero a 

outro vai depender do auditório que se esteja lidando (MELO, 2009, p. 59).    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de tudo que foi discutido, fica claro o quão a Retórica está presente no nosso 

cotidiano, sempre estamos persuadindo e sendo persuadidos, mas como vimos o estudo 

retórico não se resume a apenas isso. Fica evidente, também, que o conhecimento sobre a Arte 

Retórica pode melhorar absurdamente nossas práticas comunicativas. Construir um 

texto/discurso, muitas vezes, torna-se algo difícil, mas se tomando por base, por exemplo, o 

que prediz o sistema retórico, esse processo de construção poderia ser facilitado, e o mais 

significativo, o produto final (texto/discurso) poderá apresentar uma melhor qualidade.  

 A partir das leituras e análises, foi possível perceber que a Retórica possui um vasto 

aparelho metodológico para cumprir aquilo a que se propõe enquanto área de estudos da 

linguagem, que é exatamente a criação de meios para produção e compreensão de textos 

persuasivos. Como técnica, pode ser usada para o bem ou para o mal, todavia, a 

responsabilidade não deve ser colocada sobre ela, como muitos o fazem, mas, ao contrário, toda 

a responsabilidade deve recair sobre o indivíduo que a utiliza. 

  Para finalizar, cabe salientar a imensa literatura produzida pelos teóricos da área ao 

longo dos séculos, esta vasta literatura apresenta escritos recentes e também alguns que 

remontam à Grécia Antiga. E diante de todas essas constatações, atribui-se, consequentemente, 

valor cientifico à Arte Retórica. 
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