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Resumo: Tendo como base a obra de Perelman, este trabalho propõe-se a 
analisar não exaustivamente a estrutura argumentativa de dois textos publicados 
na revista Defesa da Fé, publicação bimestral do Instituto Cristão de Pesquisas (ICP). 
Trata-se de um periódico apologético que, normalmente, pronuncia-se contra várias 
denominações evangélicas e protestantes. Os textos selecionados para este estudo 
resultaram de uma série de artigos da autoria de Sérgio Quevedo, publicados entre 
1996 e 1998, intitulados “Contradições e Heresias nos Escritos de Ellen G. White”.1 
Em um desses artigos, Quevedo acusa a escritora de racista e contrária aos direitos 
dos trabalhadores. Tais acusações levaram a Casa Publicadora Brasileira, editora da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, a exigir, através de vias legais, o direito de resposta, 
publicado na mesma revista, assinado pelo então gerente geral da editora, Wilson 
Sarli.2 A análise dos textos gerada por esses artigos divide-se em duas partes: 1) Uma 
apreciação da postura dos dois oradores diante do seu auditório e 2) o levantamento 
de algumas técnicas argumentativas empregadas pelos autores.
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an analisis oF argUmenTaTive TecniQUes Used in TWo TexTs 
pUblisHed in THe magazine deFesa da Fé

abstRact: Based on Perelman’s work, this paper intends to analyse not 
exhaustively the argumentative frame of two articles issued by Defesa da Fé ( Defense 
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of Faith) a Christian Research Institute bymonthly publication . This Journal is known 
by its apologetical features and normally issues articles against other evangelical or 
protestant denominations. The selected texts for this study comes from a series of 
articles written by Sergio Quevedo from 1996 to 1998, entitled “Contradictions and 
Heresies in the writings of Ellen G. White”. In one of these articles, Quevedo acuses 
Ellen G. White of being racist and against the labourers’rights. Such acusations led 
the Brazilian Publishing House to demand, by law, the right of answer, issued in the 
same “Defense of Faith”, signed by Wilson Sarli, Brazilian Publishing House managing 
editor at the time. The analysis of the texts is divided in 1) an appreciation on how 
the two speakers act before the audience; 2) a survey of some argumentative 
techniques used by the authors.

Keywords: rethorics, argumentative techniques, speaker, audience.

introdução

Inquiridora por natureza, a mente humana é dotada com a faculdade de argumentar 
e deliberar. Na Antiguidade clássica, descobriu-se um modo de usar a eloquência para 
convencer e conquistar direitos legais, políticos e sociais. À arte de persuadir através do 
discurso falado deu-se o nome de Retórica. Para Aristóteles, “aquele que domina a arte da 
retórica, possui a habilidade de descobrir os meios disponíveis de persuadir”. 

O plano que serviu de base para o discurso oratório apresenta uma divisão de cinco 
partes: 1) o exórdio, 2) a narração ou ação, 3) a argumentação ou prova, 4) a digressão e 5) o 
epílogo. Durante séculos, os discursos públicos seguiram essa ordem nas praças públicas, no 
fórum, no senado e nas academias. E podemos dizer que até hoje, as redações escolares e os 
trabalhos acadêmicos de modo geral ainda conservam as três partes básicas dessa estrutura: 
1) uma introdução, 2) desenvolvimento ou um corpo demonstrativo e 3) uma conclusão.

Do quinto século antes de Cristo até o século dezenove da nossa era, a Retórica 
reinou como a arte da palavra em três tipos de discursos ou gêneros: judiciário (acusar, 
defender), deliberativo (aconselhar, desaconselhar), e o epidídico (louvar, censurar).

Platão dedicou dois de seus diálogos à retórica: Górgias e Fedro, embora, em sua 
concepção, houvesse dois tipos de retórica, uma boa e outra má. Para ele, a retórica má 
consistia de bajulações, astúcias do prazer e todo tipo de falsificação através da palavra. 
A falsa retórica era coisa dos sofistas, das escolas de Górgias e era, de acordo com ele, 
“a cozinha da medicina, a toillete da ginástica e a falsificação da justiça” (Barthes,  1975, 
p. 153, 154). Por outro lado, a boa retórica é “a filosófica ou a dialética; e seu objeto é a 
verdade” (Ibid.).

Com o tempo, a arte da persuasão pela palavra foi perdendo suas características 
originais e o espaço que lhe era destinado nos lugares públicos restringiu-se somente às 
escolas. Muitos são os tratados e os manuais publicados ao longo dos séculos. A partir do 
século 16, porém, a Retórica, sob a influência do cartesianismo, deixa de ser lógica para 
ser apenas um adorno para a linguagem.
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À medida que o racionalismo cresce, a velha retórica agoniza e é, aos poucos, 
substituída pela arte de bem escrever e do estilo. O modelo cartesiano propõe aos filósofos 
ocidentais um raciocínio geométrico a fim de construir um sistema de pensamento baseado 
na razão pura. Desse modo, as emoções, a fé, a vontade e a intuição, antes instrumentos 
utilizados na arte da persuasão, não mais encontram lugar no modelo filosófico e científico 
proposto por Descartes.

Se a ciência é racional, ela não pode depender de opiniões nem tolerar desacordos. 
Para Descartes, “todas as vezes que dois homens formulam um juízo contrário sobre a 
mesma coisa, um deles está enganado; nenhum deles possui a verdade, pois se um tivesse 
dela uma visão clara e nítida, poderia expô-la a seu adversário, de tal modo que ela acabaria 
por forçar sua convicção” (Perelman, 1999, p. 8).

Pascal, seguindo uma linha um pouco diferente, procura mostrar que o método 
geométrico é insuficiente ao contrapor a arte de convencer à arte de persuadir, a vontade 
ao entendimento, o coração à razão, considerando que o homem não é apenas um ser 
racional. Depois de Pascal, outros filósofos insurgem-se para opor ciência à fé, como 
Kant ou intuição à razão como Bergson. Contudo, apesar de serem chamados de 
antirracionalistas, todos eles prosseguem na tradição cartesiana, limitando tudo à razão.

Em 1992, a editora da Universidade de Bruxelas publicou originalmente em francês 
o Traité de L’Argumentation da autoria de Perelman e Olbrechts-Tyteca; (doravante, por uma 
questão de objetividade, utilizaremos apenas o nome de Perelman). A obra, traduzida em 
português, foi lançada no Brasil em março de 1996 com o nome de Tratado de Argumentação 
– A Nova Retórica. A proposta dos autores é retomar a retórica aristotélica no que diz 
respeito às provas que Aristóteles chama de dialéticas em sua obra Tópicos e aplica em seu 
tratado sobre Retórica, e apresentar uma concepção mais ampla da razão. 

Para a lógica formal, há apenas duas vias: a via da razão (raciocínio) e a via irracional 
(emoções); Perelman propõe uma terceira - a via do razoável, demonstrando que, para 
argumentar, não é apenas a razão que conta, mas há outros elementos envolvidos.

Os dois textos publicados na revista Defesa da Fé, publicação bimestral do Instituto 
Cristão de Pesquisas, devido ao seu tom apologético, chamou atenção dos autores deste 
estudo por se tratar de textos, cuja estrutura argumentativa, demonstra a herança da 
Retórica enquanto argumentação combativa, em que não só a via da razão é utilizada, mas 
a via das emoções também se manifesta no discurso de modo acentuado. 

A análise não exaustiva dos textos em questão propõe uma apreciação da postura dos 
dois oradores3 diante do seu auditório e o levantamento de algumas técnicas argumentativas 
empregadas pelos autores dos artigos.

Uma apreciação dos oradores diante de seu auditório

Quando um orador dirige-se a um auditório ou um escritor reporta-se aos seus 
leitores, cria-se um vínculo entre eles, seja através do discurso falado ou da palavra escrita. 
Esse elo tem o objetivo de provocar uma ação positiva no auditório, levando-o a uma 
resposta imediata ou posterior de assentimento. 
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Para que isso ocorra, é necessário levar em consideração o interlocutor e influenciá-
lo. Sem o consentimento do interlocutor, não haverá comunicação, por isso, quando o 
orador se dirige a um grupo que faz parte do mesmo meio que ele e com o qual mantém 
relacionamento social e ideológico, o ato da persuasão torna-se mais eficaz.

Perelman define auditório como “o conjunto daqueles a quem o orador quer 
influenciar com sua argumentação”. Desse modo, embora um texto publicado em um 
periódico de ampla circulação possa alcançar milhares de leitores, o auditório consistirá 
daqueles que podem responder e ser influenciados pelo orador.

O autor apresenta ainda dois tipos de auditório: o universal e o particular. Auditório 
universal pode ser definido como aquele em que há “consentimento efetivo de todos os 
homens” onde a argumentação “deve convencer o leitor do caráter coercivo das razões 
fornecidas, de sua evidência, de sua validade intemporal e absoluta, independente das 
contingências locais e históricas (p. 35). Já ao dirigir-se a um auditório particular, o orador 
“adapta-se ao modo de ver dos seus ouvintes e arrisca-se a apoiar-se em teses que são 
estranhas, ou mesmo francamente opostas, ao que admitem outras pessoas que não 
aquelas a que, naquele momento, ele se dirige”(p.34).

Especificamente neste trabalho, lidamos com textos publicados no órgão oficial 
do Instituto Cristão de Pesquisas, a revista Defesa da Fé. Como se trata de um periódico 
patrocinado por uma instituição, o contato entre o orador e seu auditório parece definir-
se com relativa facilidade, pois quem busca esse tipo de material é um público religioso 
de certa forma restrito, no sentido de ter interesse por críticas a denominações religiosas 
alheias. Assim,

Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas opiniões indis-
cutidas, pelas premissas que aceitam sem hesitar. Por isso, a cultura própria de cada auditó-
rio transparece através dos discursos que lhe são destinados (Perelman, 1999, p. 23).

Nem sempre, porém, o auditório é homogêneo. Ele pode ser também formado 
por pessoas que possuem vínculos, funções e caráter diferentes. Neste caso, a linha de 
argumentação utilizada pelo orador que não leva tal pressuposto em consideração, pode 
persuadir um auditório e causar efeito contrário em outro. 

Como percebemos a ocorrência de tensões entre orador e auditório, procederemos 
a uma apreciação da postura de ambos os oradores frente ao seu auditório, iniciando pelo 
texto Adventismo - Resposta do Sr. Wilson Sarli, diretor geral da Casa Publicadora Brasileira a Sérgio 
Quevedo, autor do artigo “Heresias e Contradições nos Escritos de Ellen G. White”.

Nos textos analisados, o auditório de Quevedo não reage uniformemente conforme 
o autor pressupõe. Ao tecer críticas sobre Ellen G. White, ele parece partir do pressuposto 
de que seu auditório responderá univocamente à sua linha de argumentação e, portanto, 
não questionará a análise por ele desenvolvida em seus artigos. Mas não é isso o que ocorre, 
posto que o orador não alcança uma determinada fração do seu auditório, que não se 
persuade por considerar sua argumentação inconsistente. A réplica que se origina da Casa 
Publicadora Brasileira mostra isso ao questionar a hermenêutica utilizada por Quevedo:
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“Especialistas em análise literária e/ou hermenêutica bíblica poderão acabar questionando 
se deveriam encarar os problemas hermenêuticos da série ‘Heresias e Contradições nos 
Escritos de Ellen G. White como restritos apenas às críticas que Sérgio Quevedo faz aos 
escritos da Sra. White, ou se deveriam entendê-los como um padrão hermenêutico que o 
autor costuma usar inclusive em sua interpretação das Escrituras!... (Adventismo – Respos-
ta do Sr. Wilson Sarli, p. 37)

As observações feitas na resposta a Quevedo são apresentadas de modo ordenado, 
procurando fazer um levantamento das inconsistências, através de uma linguagem clara 
e concisa. Ao apelar para o direito de resposta, a Casa Publicadora, através do artigo 
publicado no mesmo periódico em que a série “Heresias e Contradições” apareceu, 
estabelece um contato com o mesmo auditório, procurando persuadi-lo a não aderir 
ao discurso de Quevedo dadas suas falhas argumentativas. Para isso, o autor da réplica 
escolheu dois exemplos extraídos do artigo de Quevedo, e apresenta sucintamente 
três razões por que o conteúdo da série não persuade: 1) o autor não usou o método 
científico da análise literária conforme havia dito que faria; 2) foi tendencioso ao valer-se 
de declarações descontextualizadas e parciais; 3) falhou em suas interpretações.

O fato de a competência de Quevedo como erudito ter sido colocada em cheque 
não gerou um diálogo, onde diante da evidência da verdade um dos interlocutores cede, 
conforme ocorre na maiêutica socrática, mas um debate erístico por natureza, ou seja, mais 
psicológico e mais combativo, onde a intenção parece ser dominar e vencer o adversário. 
Isso o autor da réplica faz através de comentários contundentes como:

Além disso, nenhum erudito que se preza está justificado a desconhecer as pesquisas pré-
vias mais relevantes sobre o assunto, mesmo que não concorde com elas.

Ou então, através de perguntas sequenciais que desnudam a fragilidade dos 
argumentos e evidenciam a inconsistência persuasiva de Quevedo. A torrente de perguntas 
parece ter a força de tiros ou golpes que são lançados em sequência, no alvo, fazendo o 
oponente recuar:

Se a série em questão é o resultado de uma “investigação científica”, como prometido aos 
leitores, por que então o autor não mencionou absolutamente nada a respeito da época e 
das circunstâncias em que foram escritas as declarações de Ellen G. White sobre o assunto? 
Por que nada é dito sobre as fortes tensões raciais americanas do século 19, que ainda hoje 
não foram completamente superadas? Por que nada é dito...?

Observa-se também na passagem acima que a importância do contato orador-
auditório para promover a adesão dos espíritos se manifesta na frase “como prometido 
aos leitores”, mostrando que cabe ao auditório “determinar a qualidade da argumentação 
e o comportamento dos oradores” (Perelman, p. 27). No exemplo mencionado, Quevedo 
promete analisar cientificamente os artigos de Ellen G. White, mas não cumpre a palavra 
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e, por isso, o auditório, representado pelo autor da réplica, reivindica.
Ao analisar, em linhas gerais, a resposta da Casa Publicadora em relação ao binômio 

orador-auditório, constatamos os seguintes pontos:

O orador, autor da réplica, utiliza uma linguagem clara e concisa, procurando 1. 
evidenciar as contradições e inconsistências da série de artigos publicados na 
revista Defesa da Fé.
O autor dirige-se a um auditório particular, onde seu discurso busca impedir a 2. 
adesão do auditório às críticas à Ellen G. White, ou seja, existe a pretensão de 
neutralizar o possível condicionamento do auditório provocado pelo discurso 
de Quevedo.
Além de dirigir-se ao mesmo auditório, o orador dirige-se também a um 3. 
interlocutor, o próprio Quevedo. Ao apresentar as falhas de sua argumentação, 
os discursos gerados na réplica e na tréplica, assumem um caráter combativo e 
não de diálogo, onde o autor da réplica age mais como advogado, procurando 
derrubar o oponente.
Dada a pretensão de o autor da crítica não convencer a totalidade do auditório, 4. 
este o desqualifica. Vemos, deste modo, que ocorre uma desqualificação por 
parte do auditório em relação ao orador e não o contrário, como sugere 
Perelman .Neste caso, o auditório determina que a qualidade da argumentação 
não foi satisfatória.

Em relação à postura de Quevedo diante do seu auditório, podemos considerar os 
seguintes pontos:

Perelman, afirma que o bom orador leva em conta a heterogeneidade do público; 
porém, é comum imaginar que ele está se dirigindo a um auditório unânime e universal, 
onde todos os ouvintes só podem chegar à mesma conclusão que ele. É o que podemos 
constatar quando observamos que Sérgio Quevedo, ao discutir questões racistas e 
trabalhistas nos escritos de Ellen G. White, assim se expressa:

O leitor isento de preconceito racial e religioso saberá com quem está a razão. O leitor que 
mantém juízo independente, que se vale judiciosamente de sua liberdade de expressão, 
ajuizará em favor da justiça, do direito, do bem e da verdade (Quevedo, “Heresias e Contra-
dições nos Escritos de Ellen G. White).

Segundo a concepção do autor, não é possível haver qualquer tipo de dúvida. Se 
o orador está plenamente convencido, como o auditório que “se vale judiciosamente de 
sua liberdade de expressão em favor do direito, da verdade e da justiça” quem se atreve a 
duvidar? Caso haja alguém que discorde, o que resta é desqualificá-lo, sem remorsos.  É o 
que faz Sérgio Quevedo em sua tréplica:

“As obras e textos citados por Sarli nesta edição da Defesa da Fé são elaborações pro-
duzidas sob encomenda, sob medida por estilistas, figurinistas, seriamente comprome-
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tidos com o adventismo... A igreja menos autorizada a dissertar sobre tempo e espaço, 
contexto histórico, político, social e geográfico é a Adventista” (Quevedo, “Heresias e 
Contradições”, p. 38 e 39).

Nessa passagem, notamos que o autor lança a proposição “a igreja menos 
autorizada...”, mas não a justifica, deixando o entimema incompleto.

Ao argumentar para um auditório particular, Quevedo apoia-se em teses que são 
contrárias à crença de certas pessoas que não são aquelas a quem ele se dirige, naquela 
circunstância, ainda que presuma que seus argumentos sejam incontestáveis.

Outro ponto que se pode observar é a atitude do orador emocional perante seu 
auditório. Para Aristóteles,

“Um orador emocional sempre leva o auditório a sentir com ele, mesmo que não haja 
consistência em seus argumentos; é por isso que muitos oradores tentam sobrecarregar o 
auditório, só fazendo barulho” (The Rethorics and the Poetics, livro III, cap. 7, p. 178).

Perelman vê no orador apaixonado alguém que, pelo seu entusiasmo, julga o 
auditório sensível aos mesmos argumentos que ele. Assim, a emoção leva-o a considerar 
apenas a si mesmo e não o auditório. Além disso, ao falar apaixonadamente o orador é, 
normalmente, arrastado por uma verbosidade que para nada serve a não ser obscurecer 
o discurso.

Para que o discurso flua com naturalidade, segundo as orientações de Aristóteles, 
o escritor/orador deve usar palavras e verbos de uso corrente. Explorar o comum 
acrescentando toques do incomum. A naturalidade é persuasiva; a artificialidade não é.

Tanto em seu texto de ataque quanto em sua tréplica o autor parece ir de 
encontro às lições de retórica do velho mestre Aristóteles bem como às considerações 
de Perelman, em, pelo menos dois aspectos. O primeiro, ao deixar transparecer um 
grau de emoção tão acentuado a ponto de “literalmente gritar” no texto, quando se 
vale de tipos em caixa alta, negrito seguido de ponto de exclamação (“BASTA, ELLEN 
GOULD WHITE! Basta de discriminação racial!”). O segundo ponto diz respeito à 
ampla utilização de palavras e expressões rebuscadas. Selecionamos algumas dessas 
expressões e as transcrevemos a seguir:

“Seu tácito silêncio soou deveras estrepitosamente...”
“fato que me deixou conscienciosamente sereno e motivou-me a redigir esta confutação 
teológica e logisticamente inexorável a intelectos imparciais.”
“Socorre-se de sofismas e embustes hermenêuticos, para aplacar a ansiedade, o ímpeto 
irascível de seus fanáticos implacáveis...
“Destarte fico à vontade para deslindar a urdidura dialética do ínclito, porém conivente 
adventista.”
“No que atine a produtos literários industrializados a peso de ouro para amparar os pilares 
oscilantes da dogmática adventista, temo-lo a granel em ambos os hemisférios da Terra.”
(Quevedo: Heresias e Contradições, p. 38 e 39)
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Tais frases são apenas uma amostra do estilo preciosista e empolado do orador que, 
em um grande esforço de defender e resguardar sua reputação de acadêmico e erudito 
pesquisador, multiplica palavras, apelando para uma verborragia que até pode impressionar 
alguns, mas não persuade. Além disso, o orador parece valer-se da Retórica não como a 
arte de persuadir através do uso hábil da palavra, mas como a mitológica figura da “bela 
mulher, de vestes ornadas com todas os emblemas da linguagem. Empunha as armas 
destinadas a ferir os adversários”, de acordo com a alegoria de Marciano Capella4 

Em resumo, temos os seguintes pontos sobre a relação orador-auditório no discurso 
de Quevedo:

O orador assume que fala para um auditório universal.1. 
Ele parte do pressuposto de que o auditório não contestará seus argumentos, 2. 
o que, de fato, não ocorre.
Como uma forma de punição ao contestador, ele o desqualifica.3. 
O orador apresenta uma postura emocional, multiplicando os adjetivos, valendo-4. 
se uma linguagem extremamente rebuscada o que, de fato, não persuade.
A verbosidade e a ornamentação do discurso mostram que o orador utiliza a 5. 
retórica ornamental e não persuasiva.

argumentação

Como dissemos na parte introdutória deste trabalho, o texto gerador da polêmica 
publicada na revista Defesa da fé integra a série “Heresias e contradições nos escritos de 
Ellen G. White”, e foi situado pelos editores da revista numa seção designada com o 
termo “Adventismo”. Assim, pode-se compreender que, embora o ataque do ICP vise, 
em primeiro plano, a autora Ellen G. White, o objetivo principal não será outro senão 
o de desferir ataques contra as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia na liderança 
espiritual de sua profetisa. A resposta adventista, por seu turno, obtida por instância 
jurídica baseada no direito de resposta, procura tornar inconsistentes as acusações que lhe 
são dirigidas. Trata-se, portanto, de uma polêmica de caráter religioso.

De há muito que polêmicas religiosas têm sido alvo de interesse da parte de 
pesquisadores dos fenômenos da linguagem. Maingueneau, em Genèses du discours (1984), 
analisou, de outra perspectiva  - a da Análise do Discurso -, a histórica relação polêmica 
entre os jansenistas e os humanistas devotos. Para o linguista francês, interfere nessa 
relação, um processo chamado por ele de interincompreensão, segundo o qual, cada parte 
envolvida na polêmica discursiva retomaria não o discurso da outra parte, mas construiria 
em seu lugar, e de sua própria perspectiva, um simulacro do que o outro disse. De modo que 
ao debater-se com o outro discurso, estar-se-ia, na verdade e de certo modo, debatendo-se 
consigo mesmo, o que faria a relação polêmica desaparecer.

Tal modo de conceber a linguagem de caráter polêmico pode sugerir que, uma vez 
que se esteja de um ou de outro lado das posições em conflito, não há possibilidade de 
ser persuadido a mudar de posição. Isto é, nega-se justamente o caráter argumentativo 
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da linguagem, nega-se que seja possível ao orador manejar adequadamente os recursos 
argumentativos, para atingir o fim desejado de persuadir, de vencer pela palavra, de provocar 
a adesão do auditório pela força dos argumentos. Parece desestimular, ainda, a análise da 
estrutura argumentativa dos textos de modo a lhes determinar a força persuasiva, como 
se os textos fossem mecanismos destinados a persuadir apenas os membros do auditório 
a que pertence o orador.

A análise da linguagem proposta pela teoria da argumentação, por sua vez, contempla 
outra perspectiva. Como diz Alexandre Grácio, na Introdução à tradução portuguesa de O 
império retórico (1993, p. 8), a novidade da perspectiva argumentativa é o deslocamento 
da questão da adesão para o primeiro plano. Ou seja, o orador toma a linguagem visando 
sempre a adesão do auditório a que se dirige. Isso devolve a essas duas instâncias 
envolvidas no ato comunicativo a liberdade de fazer uma escolha razoável. Ao primeiro, 
a liberdade de escolher expedientes argumentativos adequados aos fins persuasivos que 
tem por horizonte; ao segundo, a liberdade de aderir ou não ao arrazoado argumentativo, 
de refutar, etc.

Como dissemos, a princípio, o propósito deste texto será o de fazer uma leitura não 
exaustiva da polêmica citada acima, à luz da teoria da argumentação, como encontrada 
em Perelman. Além disso, cumpre fazer uma advertência: os efeitos da inserção de um 
discurso argumentativo, como um todo, numa situação complexa pode apresentar riscos 
àqueles que se propõem a analisar as técnicas argumentativas isoladas desse discurso, pois 
o sentido e a abrangência de um argumento isolado dificilmente seriam compreendidos 
sem ambiguidade. Não só devido à equivocidade inerente da linguagem, mas também 
porque os elementos que articulam e movimentam uma argumentação precisam ser 
frequentemente explicitados, o que nos obriga a interpretar o discurso do orador, a suprir 
os elos ausentes. Acrescente-se, ainda, que pode haver simultaneamente mais de um modo 
de conceber a estrutura de um argumento (Perelman, 1992, p. 211 e 212).

Ao texto, pois.
Heresias e contradições nos escritos de Ellen G.White está dividido em duas partes: uma 

considera o tema dos casamentos mistos entre negros e brancos; outra, o das relações 
entre os adventistas e os sindicatos. O texto principia revelando seu caráter polêmico 
de saída, pelo próprio título. O emprego dos termos “heresias” e “contradições” 
antecipam ao leitor a natureza da tese a ser defendida e o argumento principal com o 
qual se procurará defendê-la. A expressão adverbial “nos escritos de Ellen G. White”, 
por sua vez, explicita a fonte das anunciadas heresias e contradições. A proposta do texto 
entrevista a partir do título pode, por conseguinte, ser elaborada assim: mostrar, por meio 
da técnica da apresentação de contradições, erros teológico-doutrinários nos escritos de 
Ellen G. White.

O texto começa, portanto, com duas graves acusações dirigidas a esta autora: 
uma pertinente aos domínios do discurso religioso – a de heresia – carreia para a teia 
argumentativa do texto todo um conjunto de sentidos ligados aos tribunais de Inquisição 
da Idade Média, orientando a interpretação para uma determinada direção; outra, não 
menos grave, pertinente ao campo da argumentação ou, mais precisamente e segundo 
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Perelman, da demonstração – a de contradição5 – procura tornar todo o conjunto de 
declarações de White absurdo. 

O recurso utilizado por Quevedo foi o de apresentar diretamente, sem nenhum 
parágrafo introdutório, os fragmentos, analisados por ele, de Ellen G. White e depois tecer 
comentários sobre tais declarações:

Casamento de negro com branco

‘Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar 
que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem; não têm o 
direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitaria a uma vida 
de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para 
com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Por essa razão, caso não houvesse 
outras, não deveria haver casamentos entre as raças branca e de cor.’ 
‘Em resposta a indagações quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos de 
raças branca e preta, direi que nos princípios de minha obra essa pergunta me foi apresen-
tada, e o esclarecimento que me foi dado da parte do Senhor foi que esse passo não devia 
ser dado (grifo nosso); pois é certo criar discussão e confusão. Tenho tido sempre o mesmo 
conselho a dar. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso 
povo. Que o irmão de cor se case com uma irmã de cor que seja digna, que ame a Deus e 
guarde os Seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa em unir-se em casamento a um 
irmão de cor se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção.’
‘Alguns pensariam ser correto demolir toda parede de separação e ligar-se por casamento 
com as pessoas de cor, mas esta questão não é a coisa certa a ser ensinada ou praticada.’ 
Mensagens Escolhidas, vol.II, págs. 343, 344 e 483”

Contradição

‘Somos uma irmandade. Não importa qual o ganho ou a perda, temos de agir nobre e cora-
josamente à vista de Deus e de nosso Salvador. Que nós, como cristãos que aceitam o prin-
cípio de que todos os homens, brancos e pretos, são livres e iguais, adotemos este princípio, 
e não sejamos covardes em face do mundo, e em face dos seres celestiais. Devemos tratar o 
homem de cor com o mesmíssimo respeito com que tratamos o branco.’
‘O Senhor considera com compaixão as criaturas por Ele criadas, não importa a que raça 
pertençam. Deus “de um só fez toda raça humana para habitar sobre toda a face da Terra”. 
... Falando a Seus discípulos, disse o Salvador: “Vós todos sois irmãos.” Deus é nosso Pai 
comum, e cada um de nós é guarda de seu irmão.’
‘O nome do homem de cor é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. 
Todos são um em Cristo. A origem, a posição, a nacionalidade ou a cor não podem elevar 
ou degradar os homens. O caráter faz o homem.’ Idem, págs. 343,344 e 488.”

A estratégia argumentativa do autor, ao apresentar a matéria nesta disposição, 
parece ter sido a de produzir no leitor a impressão de estar diante de provas autoevidentes 
da verdade de sua argumentação, provas que dispensassem argumentos. O subtítulo 
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Contradição, contudo, trai esse caráter de evidência, uma vez que induz à leitura unívoca 
dos dois blocos, fazendo ver neles uma única interpretação – a da contradição.

A contradição atribuída a Ellen G. White pode ser resumida assim: em alguns 
trechos, ela recomenda que não deve haver casamento entre brancos e negros, ao passo 
que, em outros, afirma que brancos e negros são livres e iguais, devendo, por isso, receber 
o mesmo tratamento respeitoso.

À primeira vista e posto desse modo, não há como não fazer uma leitura unívoca 
do texto e aderir à existência de contradição entre as duas declarações. Basta, porém, 
submetê-las ao julgamento de auditórios diferentes, para que a ambiguidade se instale. 

Por que isso é possível? A explicação pode estar na própria natureza desse tipo de 
argumento. Ao fazer a distinção entre argumentos ad humanitatem (aqueles que visam ao 
auditório universal) e ad hominem (aqueles que visam a auditórios particulares), Perelman 
afirma que alguns qualificam estes últimos de pseudo-argumentos e vêem em sua eficácia 
um sinal da fraqueza humana, exatamente porque persuadem apenas certas pessoas, não 
podendo fazer o mesmo em relação ao auditório universal. E continua, com Schopenhauer, 
dizendo que “o argumento ad hominem que consiste em pôr o interlocutor em contradição 
com suas próprias afirmações, com os ensinamentos de um partido que ele aprova ou 
com seus próprios atos, é um artifício (Perelman, 1992, 125 e 126). 

Isso não significa, porém, na concepção desse autor, que haja qualquer ilegitimidade 
nesse tipo de argumentação. Pode-se até qualificá-la de racional, embora suas premissas 
não sejam universalmente aceitas. A contradição faz parte dos argumentos quase-lógicos. 
O que caracteriza os argumentos quase-lógicos e reveste-os de força persuasiva é o fato 
de se apresentarem aparentemente como raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. 
Dizemos aparentemente, porque eles apenas lembram os raciocínios formais, sem portarem 
o mesmo grau de formalização e precisão destes. Consequentemente, podem ser 
contestados (Perelman,1992, 219 e 220).

É por essa razão que Perelman faz questão de esclarecer a diferença entre contradição 
e incompatibilidade, conforme comentamos em nota de rodapé.

O uso argumentativo da técnica da contradição ou, agora já com Perelman, da 
incompatibilidade tem o propósito de levar o adversário ao absurdo de contradizer-se, 
expondo-o a uma condenação por parte do leitor. Não é gratuito ser esse o principal 
recurso argumentativo utilizado por Quevedo que, ao iniciar seu comentário sobre os 
dois blocos de declarações de Ellen G. White, assevera que “a própria Sra. White trata 
de contestar e invalidar a pregação racista que faz em nome de Deus, pois afirma que foi 
Deus quem lhe disse ser proibido o casamento de branco com negro.”

Observe-se, ainda, o valor argumentativo do adjetivo descritivo da pregação de 
Ellen G. White – racista - e o da expressão em nome de Deus, para sugerir ao leitor um mau 
uso do nome de Deus por parte da autora. Ora, considerando os dois blocos mencionados 
acima, acerca da relação negro/branco, a pregação whiteana poderia ser descrita tanto 
pelo que é dito no primeiro bloco, quanto no segundo, ou ainda quanto no que se diz em 
ambos, simultaneamente. Ou seja: a seleção do adjetivo descritivo para o termo pregação 
poderia contemplar adjetivos tais como: racista, corajosa, consequente (no caso do primeiro 
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bloco); democrática, igualitária, justa, equânime, respeitosa (no caso do segundo bloco); e polêmica, 
contraditória, ambígua (no caso de implicar ambos os blocos). Vê-se, assim, como a própria 
seleção dos elementos discursivos pode adquirir valor argumentativo, visando à persuasão 
do auditório. Contra essa seleção retórica dos elementos, vai se voltar o texto de resposta 
de Wilson Sarli, como veremos adiante.

Outra técnica argumentativa constitutiva do texto sob análise é o conhecido 
argumento de autoridade. Perelman o inclui entre os argumentos baseados na estrutura 
do real, isto é, argumentos que utilizam como fundamento relações reconhecidas entre 
elementos do real e que permitem passar daquilo que é admitido ao que se deseja que seja. 
A maioria de tais argumentos agenciam ligações de sucessão, como a relação de causa e 
efeito, por exemplo, ou ligações de coexistência, como a relação entre a pessoa e os seus 
atos. A diferença entre esses dois tipos de ligação está em que, no primeiro caso, a relação 
acontece entre fenômenos de nível idêntico, ao passo que, no segundo, entre elementos de 
nível desigual, tais como a essência e suas manifestações (Perelman, 1993, p. 97,104-110).

O argumento de autoridade constrói-se sobre a relação de coexistência entre a pessoa 
e seus atos. A pessoa seria o conceito mais fundamental, mais explicativo, seria a essência; 
os atos da pessoa seriam apenas a manifestação dessa essência. Deixaremos de lado, 
aqui, a discussão sobre os acordos precários que constroem a pessoa. Diremos apenas, 
com Perelman, que, na argumentação, a pessoa é considerada um ser duradouro, estável, 
suporte de uma série de fenômenos, qualidades, atos, juízos e apreciações, aos quais ela 
dá acabamento e significado, e cuja construção jamais se dá por terminada, mesmo após a 
morte (1992, p. 336 e 337), como bem atesta o texto que estamos analisando, que não dá 
descanso a Ellen G. White, embora esteja morta há mais de oito décadas.

O argumento de autoridade é um argumento de prestígio, entre outros, como a palavra 
de honra, por exemplo. Dizer isso significa que o argumento de autoridade utiliza em proveito 
de uma tese as ações ou declarações de uma pessoa ou grupo de pessoas que gozem 
de prestígio. As autoridades carreadas pela atividade de persuasão podem ser variáveis, 
a saber, “o parecer de todos”, “a opinião comum”; categorias de homens como “os 
economistas”, “os estudiosos”, “os cientistas”, “os filósofos”, “os pais da Igreja”, “os 
profetas”; autoridades impessoais como “a lei”, “a matemática”, “a física”, “a doutrina”, 
“a Bíblia”; e, muitas vezes, autoridades designadas pelo nome (Idem, p. 347-350).

O argumento de autoridade emerge na estrutura argumentativa do texto de Quevedo, 
para fortalecer sua tese inicial de atribuir a seu adversário a “heresia” do racismo, na 
tentativa de macular sua (do adversário, no caso Ellen G. White) autoridade profética e 
espiritual reclamada pelos adventistas. O argumento se apresenta assim: “Hoje no Brasil, 
país atrasado, se fosse ela publicar um livro com tais declarações racistas, estaria incursa 
nas penalidades do artigo que incrimina qualquer procedimento ou divulgação racista, 
por delito imprescritível e inafiançável.” Embora não mencione explicitamente, parece 
evidente o recurso à autoridade da Lei, da Constituição, para fortalecer sua argumentação. 
Mas há mais nesse argumento. Há a sobreposição de um raciocínio quase-lógico, que inclui 
a noção de proporcionalidade aliada à de comparação, e que pode ser descrito assim: se 
num país atrasado como o Brasil tal comportamento seria tratado pela Lei como crime imprescritível e 
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inafiançável, num país adiantado a punição seria ainda mais severa (a forca? a pena de morte?).
Veja-se que, com tal expediente, o orador reforça o argumento de autoridade, 

invocando também a autoridade da Lei dos países adiantados para, em seguida, recorrer, 
argumentativamente, à ironia com o objetivo de mostrar a fragilidade da posição dos seus 
verdadeiros oponentes – os adventistas – chamados por ele de “excelentes ‘advogados’”. 
Confira: “E. G. White possui, todavia, excelentes “advogados”, que cuidam de entrar em 
sua defesa no tribunal da opinião pública, para tentar inocentá-la.” O efeito da ironia na 
passagem acima parece ser o de atribuir aos adventistas que crêem em Ellen G. White, 
a pecha de péssimos “advogados”, já que não concordam com o arrazoado dele e saem em 
defesa dela. 

Falando sobre a ironia, Perelman (1992, p. 234 e 235) afirma que “o ridículo é 
a arma poderosa que o orador dispõe contra os que podem, provavelmente, abalar-
lhe a argumentação, recusando-se, sem razão, a aderir a uma ou outra premissa de seu 
discurso”, mas diz também que “o ridículo só atinge quem se deixa prender nas malhas 
do sistema forjado pelo adversário.” O que tem a ver o argumento pelo ridículo com a ironia? 
Para Perelman, o argumento pelo ridículo começa por uma assunção provisória que pode 
ser traduzida pela ironia, recurso retórico através do qual é possível dar-se a entender o 
contrário do que se diz. O interessante é que esse mesmo autor continua, uma página 
adiante, a dizer que a ironia é “um procedimento mormente de defesa”, pois, para ser 
compreendida, exigiria um conhecimento prévio das posições do orador. Ora, em nosso 
caso, o orador é quem faz o ataque. Isso, aparentemente, contradiz a afirmação da teoria. 
Os autores deste trabalho, porém, têm conhecimento de que Sérgio Quevedo frequentou 
o Seminário Adventista Latino-americano de Teologia, e teve de deixar o curso por razões 
desconhecidas. Assim, parece razoável postular que toda a retórica de ataque da série 
Heresias e Contradições nos escritos de E.G.White, talvez não passe de uma atitude defensiva, 
por parte do autor, em relação aos adventistas. 

No parágrafo seguinte, a teia argumentativa se estende ao leitor. Tem-se, então, 
um bom exemplo do que Fiorin e Platão (1998, p. 292) chamam de “estratégia persuasiva 
baseada no receptor”, ou seja, o orador procura criar imagens positivas, favoráveis do 
leitor, de modo a trazê-lo para seu lado na controvérsia. Observe-se especialmente o 
emprego dos termos qualificativos do leitor e o alçamento do leitor à posição de juiz: “O 
leitor isento de preconceito racial e religioso saberá com quem está a razão. O leitor que 
mantém juízo independente, que se vale judiciosamente de sua liberdade de expressão, 
ajuizará em favor da justiça, do direito, e da verdade.”

Note-se, ainda, na declaração acima, o convite a que o leitor manifeste sua adesão à 
tese defendida pelo autor, pois quem não defenderia valores considerados universais pelo 
senso comum como a justiça, o direito e a verdade? 

O argumento de autoridade retorna, na sequência do texto, quando surge a comparação 
da posição atribuída a Ellen G. White, em relação ao casamento misto, com a atribuída à 
Bíblia. Ellen G. White sai desse argumento comparativo tendo seu currículo “enriquecido” 
com mais um conjunto de qualificativos, além dos já atribuídos a ela, implícita ou 
explicitamente, (racista, criminosa, herege), a saber: peca pela base, claudicante, prevaricadora, quer 
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ser “mais realista que o rei”, elabora dogmas particulares, ministra ensino antibíblico e inescusável que 
deve ser repudiado por todos os que no mínimo têm bom senso ou elementar formação evangélica.6 

Quevedo, ao invocar a autoridade da Bíblia em benefício de sua tese em favor 
dos casamentos mistos e da desautorização de Ellen G. White enquanto modelo de fé e 
prática cristã, leva esse tipo de argumento ao seu limite máximo, pois, segundo Perelman, 
a autoridade indiscutível é a autoridade divina” (1993, p. 109).

Nos parágrafos finais da primeira parte do texto de Quevedo, destinada à relação 
branco/negro, reencontramos o argumento da incompatibilidade tratado no início da 
análise. Agora, no entanto, o autor busca fortalecer sua tese favorável aos casamentos 
mistos, afirmando a existência de uma incompatibilidade entre a prática atual da Igreja 
Adventista, na celebração de casamentos entre seus fiéis, e a declaração de E.G. White. 
A diferença em relação ao emprego anterior do mesmo argumento é que, neste caso, a 
incompatibilidade se dá entre a recomendação de Ellen G. White e a prática. O recurso 
tem um poder de persuasão bastante significativo, uma vez que emprega um dado aceito 
pelo senso comum como concreto. O que não significa que não possa ser contestado, 
pois o desacordo entre as duas parte envolvidas na disputa reside na interpretação dada 
à declaração de Ellen G. White. A seguir, ainda no mesmo parágrafo e com o mesmo 
poder de evidência, o orador menciona outro dado concreto na forma de um argumento 
de comparação: o exemplo de casais mistos que vivem mais felizes que casais adventistas 
racialmente homogêneos. 

Finalmente, ele emprega, por duas vezes, o artifício da enumeração: no primeiro caso, 
apresenta uma série de autoridades, que não devem interferir na escolha da cor do parceiro 
para o casamento, começando por Ellen G.White, prosseguindo com o Papa, a liderança do 
adventismo, o Estado, os parentes e, finalmente, ninguém, para enunciar o lugar-comum 
de que cada pessoa deve decidir “sobre sua sorte, sobre seu destino, sobre sua felicidade”; 
e no segundo, uma série de razões que não devem persuadir ninguém a deixar de se casar 
com pessoa de raça diferente, sob pena de ser considerado pelo autor como ignorante e 
covarde, assim: “Ignorante e covarde é quem deixar de se casar com pessoa de raça diferente 
só porque teme o que os familiares irão dizer, o que a igreja irá dizer, o que a sociedade 
hipócrita irá dizer, o que Satanás irá dizer, o que sua consciência irá dizer.”

O que há de interessante na observação do processo argumentativo como um 
todo é justamente perceber que o mesmo orador que recorreu à autoridade da Lei, da 
Bíblia, da Igreja e do senso comum para fortalecer sua tese principal, rejeita, implícita ou 
explicitamente, essas mesmas autoridades quando se trata de construir outros argumentos 
do mesmo discurso. Exemplo: usa o fato de a Igreja Adventista praticar casamentos mistos, 
mas chama de covarde e ignorante quem deixar de se casar com pessoa de raça diferente, só 
por temer o que a igreja irá dizer. Ou: diz que o Estado não deve decidir sobre casamentos 
mistos, mas invoca a autoridade da Lei do Estado para condenar E.G.White de racista. 

Exemplos como esses, na verdade, apresentam a argumentação como aquilo que 
ela de fato é, linguagem.

A segunda parte do texto de ataque aos adventistas considera o tema das relações 
entre os adventistas e os sindicatos. A ordem estrutural é basicamente a mesma seguida 
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na seção anterior: apresentam-se as citações de Ellen G. White e depois os comentários 
do autor. Vejamos:

Ellen G. White e os sindicatos

‘Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora, e longe 
deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles.’
Aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum devem unir-se às uniões traba-
lhistas já formadas, ou que ainda se formarão. Isto Deus proíbe.’” – Mensagens Escolhidas 
– vol.II, págs. 142, 144.

Os comentários de Quevedo começam com a atribuição de um juízo de valor 
das declarações acima, descrevendo-as como pró-capitalismo e antitrabalhistas. Já vimos, 
em relação aos dois blocos anteriores, como a escolha das qualificações constitui um 
ingrediente argumentativo ou retórico entre outros. Segundo Perelman (1992, p. 143), 
a organização dos dados visando à argumentação consiste não apenas na interpretação 
deles, no significado que se lhes atribui, mas também na própria apresentação desses 
dados. Já observamos que, para desvelar o caráter retórico desse tipo de qualificação, 
basta se lhe opor outra qualificação possível e de sentido oposto, que poderia ser escolhida 
entre um leque de opções. Se imaginarmos um outro tipo de auditório, o dos adventistas 
atacados por Quevedo, por exemplo, seria perfeitamente possível que eles qualificassem 
as mesmas declarações como zelosas, cuidadosas, bondosas, dadas a cuidados, etc.

Outro recurso argumentativo utilizado no texto em estudo é o de presumir incompatíveis 
as declarações do modelo7 do grupo com o comportamento do grupo. Este é o caso em “A 
própria Igreja Adventista, porém, dá as costas a esses conceitos de E.G.White, pois admite em 
seu rol de membros não só filiados a sindicatos, mas até mesmo sindicalistas. Segue-se que a 
Sra. White está errada mais uma vez.” O ponto fraco de uma argumentação como esta pode 
vir à tona, buscando-se uma outra conclusão possível para as mesmas premissas. Assim: Ellen 
G. White proíbe aos adventistas o unirem-se a sindicatos e movimentos trabalhistas. Mas os adventistas (a 
Igreja Adventista) não seguem esta proibição. Logo, os adventistas estão errados. Ou, ainda, procurando 
restringir o alcance da declaração de Ellen G. White, especificando seu momento histórico, 
social e econômico, como faz o autor do texto de resposta.

Em seguida, o articulista se socorre do argumento pragmático, baseado nas 
estruturas do real, que, segundo Perelman (1992, p. 303), consiste em um tipo de 
raciocínio que “permite apreciar um ato ou acontecimento consoante suas consequências 
favoráveis ou desfavoráveis”. Está incluído entre as ligações de sucessão e desempenha 
na argumentação papel tão importante que muitos chegam a ver nele o esquema único da 
lógica dos juízos de valor. Não requer esforço nenhum para ser aceito pelo senso comum. 
Mas, como todo argumento, tem lá suas fraquezas. Uma delas é poder escolher, segundo 
a tese que se queira defender, só as consequências consideradas dignas de serem postas 
em debate. Outra poderia ser a de servir a fins muito utilitaristas, desconsiderando-se 
princípios morais. 
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Resumidamente, o argumento de Quevedo pode configurar-se assim: não há nenhum 
problema em se unir aos sindicatos que lutam por questões, pois além de ser esta uma atitude pouco 
prática, dado ao grande número de sindicatos, o valor dos sindicatos evidencia-se por seus benefícios: 
garantir o bem-estar e os direitos da classe operária, prestar assistência médica, hospitalar, dentária, 
jurídica, educacional, financeira, evitar que se volte aos tempos feudais, etc. 

Além desse tipo de argumento e, ora sobrepondo-se, ora somando-se a ele, 
podemos encontrar os seguintes argumentos: os que agenciam o vínculo causal, como 
o que afirma que os líderes da igreja conhecem as declarações “erradas” de Ellen G. 
White, mas escondem-nas dos membros da igreja, porque isso causaria problemas no 
seio da igreja; ou, ainda, o argumento que diz que a causa do surgimento dos sindicatos, 
ou sua necessidade, como uma das características do Estado democrático, foi a falta de 
compaixão dos senhores de engenho para com o trabalhador; os que recorrem à autoridade, 
como a citação do capítulo 5 de12 Tiago, para confirmar a verdade da luta entre o capital 
e o trabalho, e da exploração deste por aquele, nos tempos do fim; e, finalmente, um 
argumento que se utiliza da estrutura analógico-comparativa: assim como A procura tirar 
o máximo de B, B deve procurar proteger-se procurando tirar o máximo de A; ou: se A, 
que goza naturalmente de vantagens em relação a B procura tirar o máximo proveito na 
forma da lei de B, então muito mais B, que não goza naturalmente dessas vantagens, deve 
procurar assegurar seus direitos em relação a A.

Antes de terminar esse exercício de leitura de algumas técnicas argumentativas do 
texto sob exame, cumpre fazer duas observações: primeiro, sobre a aposta que o autor deste 
texto polêmico faz acerca de seu auditório. Embora todo o edifício de sua argumentação 
seja construído como uma leitura única e óbvia da realidade, transparente como a luz, parece 
bastante provável que ele tenha feito uma falsa aposta. Mesmo que tenha tido o propósito de 
falar a um auditório específico, particular, definido em suas próprias palavras como “todos 
os que no mínimo têm bom senso ou elementar formação evangélica”, como não perceber 
que entre estes que considera terem bom senso e elementar formação evangélica, não haja 
aqueles que não entram em acordo com ele quanto a sua declarada adesão à ideologia 
anticapitalista e trabalhista? E, segundo, sobre a linguagem nada contida do autor. Seria 
possível elencar uma série de expressões puramente retóricas que contradizem o perfil que 
o autor procura se construir de paladino da verdade, do bem e da justiça.

A seguir, procederemos à análise de algumas técnicas argumentativas usadas pelo 
autor da réplica a Quevedo. Não temos, como nos textos anteriores uma ampla gama de 
argumentos por se tratar de um texto bem conciso e organizado de modo a facilitar a 
refutação. O direito de resposta concedido por lei permite apenas a utilização de um espaço 
restrito dentro da revista; por isso quem escreve obriga-se a selecionar criteriosamente os 
argumentos que comporão a estrutura argumentativa.

Como ponto de partida de nossa análise, podemos considerar que o texto da 
resposta representa uma voz institucional em defesa e proteção do prestígio de que a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia desfruta no mundo protestante. Desse modo, observa-se que uma 
das preocupações que se evidenciam no texto é valer-se de argumentos objetivos. E é nessa 
objetividade, que transparece a principal diferença entre o texto de acusação e o de resposta. 
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Segundo Perelman (1999, p. 224), há três tipos de atitudes diferentes diante da 
incompatibilidade diante de regras e situações: atitude lógica, atitude prática e atitude 
diplomática. No texto analisado, observa-se que o autor da réplica toma uma atitude lógica 
diante do confronto. Dado que “ele se esforça em formular leis que lhe parecem reger seu 
campo de estudo e que gostaria levasse em conta todos os fenômenos que nesse campo 
podem ocorrer”. Como exemplo, temos a seguinte passagem: “Uma das características 
fundamentais do método científico de análise literária é que todas as declarações do autor 
sobre o assunto devem ser cuidadosamente consideradas.”

Ao observar a construção argumentativa da réplica, observa-se que o argumento 
que norteia o texto é o argumento da contradição. A premissa básica é que Sérgio Quevedo 
afirma que fará uma análise científica dos escritos de Ellen G. White, mas, na prática 
isso não ocorre. Por esse motivo, o autor da resposta insiste em pegar seu oponente pela 
palavra, conforme vemos nos exemplos abaixo:

“se a série em discussão é o resultado de uma investigação científica, como prometido aos 
leitores, por que então o seu autor não mencionou ...”
“se a série tem pretensões científicas....” ou ainda,
“Uma abordagem científica do assunto não poderia haver desconhecido também...”

Conforme mencionamos anteriormente, na análise dos textos de Quevedo, o autor da 
refutação sobrepõe o argumento de autoridade ao da contradição, ao empregar o discurso científico 
como fonte de autoridade para reforçar o seu ponto de vista sobre o seu oponente. 

Ao apoiar-se no discurso científico, “a pessoa se prevalece do prestígio do raciocínio 
rigoroso. Essa acusação poderá ser precisa (acusação de contradição, por exemplo) e 
situar-se no próprio nível da argumentação. Poderá também ser genérica (acusação de 
fazer um discurso passional em vez de um discurso lógico).(Perelman, 1999, p. 220). 

No texto em questão vemos as duas ocorrências mencionadas por Perelman.  A 
acusação de contradição, conforme já exemplificamos acima, e a acusação de discurso 
passional, quando o autor, no final do texto declara: “não podemos confiar meramente 
nas opiniões dos seus apaixonados advogados ou dos seus mais acérrimos inimigos.”

Uma terceira técnica argumentativa que observamos é a argumentação por exemplo. 
Por meio dessa técnica, o autor procura fortalecer as suas teses, utilizando dois exemplos 
que procuram trazer a lume a falta de rigor científico que leva seu oponente a falhar na 
interpretação dos fatos relativos às declarações de Ellen G. White.   

Finalmente, a última técnica selecionada é o temor do precedente. Para melhor 
compreender essa linha argumentativa, temos a seguinte definição:

O temor do precedente assemelha-se ao argumento da direção, mas desta vez a passagem 
faz-se do caso particular para a regra, da qual esta seria a generalização. Demonstra-se que 
uma decisão aceitável rigorosamente para o único caso em discussão, arrisca-se a estabele-
cer um precedente e fornecer uma regra que abranja todos os casos da mesma espécie, o 
que não seria nada desejável. (Perelman in Enciclopédia Einaudi, vol. 11, p. 254, s/d).
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É o que ocorre no trecho: “Especialistas em análise literária e/ou hermenêutica 
bíblica poderão acabar questionando se deveriam encarar os problemas hermenêuticos 
da série “Heresias e Contradições” como restritos apenas às críticas que Sérgio Quevedo 
faz à Sra. White ou se deveriam entendê-los como um padrão hermenêutico que o autor 
costuma usar inclusive em suas interpretações das Escrituras.

considerações finais

A confrontação entre os dois textos permite concluir que as estratégias 
argumentativas são recursos utilizados tanto em textos que se aproximam, por suas 
características, da retórica ornamental como parece ser o caso dos textos de Quevedo ou 
da retórica persuasiva, como o texto que compõe a réplica. 

Os textos que criticam Ellen G. White possuem uma carga emocional bem 
expressiva e, por essa razão, podemos dizer que os argumentos ad hominem utilizados 
acabam se transformando em argumentos ad personam que visam essencialmente a 
desqualificação do adversário. Quevedo mostra-se como um orador passional e por 
isso extrapola na adjetivação e em termos rebuscados, comprometendo a clareza do 
seu discurso.

A verbosidade de Quevedo e a linguagem preciosista revelam uma herança da 
retórica ornamental, a bela mulher adornada,que se vale de palavras complicadas e pouco 
usuais para enfeitar o discurso e impressionar o auditório, muito comum no discurso 
de políticos que pretendem ganhar votos do eleitorado; porém, quando os argumentos 
passam pelo crivo da logicidade percebe-se quem nem sempre  a multiplicação de palavras 
resulta em um raciocínio consistente e completo

Outro ponto que releva da comparação entre os dois textos diz respeito ao caráter 
erístico onde existe uma preocupação de derrubar o oponente e não dialogar ou discutir 
com ele. Outra vez aqui se evoca a figura mítica da Retórica como mulher que traz consigo 
flechas para ferir o oponente. Percebe-se que as críticas ácidas de Quevedo à Ellen G. White 
encontram o mesmo tom na réplica, onde o autor descobre a fragilidade dos argumentos 
de Quevedo e demonstra que sua hermenêutica não passa no crivo científico. 

Os textos analisados à luz da Retórica de Aristóteles e do Tratado da Argumentação 
de Perelman apresentam-se neste artigo como um interessante exercício linguístico em 
que a arte da Retórica apresenta-se mais viva do que nunca, trazendo consigo todas as 
armadilhas e astúcias do discurso.

Relevante é conhecer as técnicas de argumentação, pois delas dependem a adesão 
ou a rejeição dos espíritos a um dado discurso.

notas

1 Ellen G. White (1827-1915), autora norte-americana, nascida em Gorham, Maine, 
escreveu cerca de 100 mil páginas entre cartas, artigos e manuscritos que deram 
origem a mais de 80 livros. Escreveu sobre educação, saúde, família e doutrinas 
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bíblicas. É uma das autoras mais traduzidas no mundo e uma das co-fundadoras 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A editora responsável pela publicação dos 
livros de Ellen G. White em português é a Casa Publicadora Brasileira, sediada 
em Tatuí, SP.
2 Por uma questão legal, a resposta em questão foi assinada por Sarli; mas, de fato, 
quem a escreveu foi o dr. Alberto Ronald Timm, PhD em Teologia.
3 Embora o termo “orador” designe a pessoa que se vale do discurso oral para 
persuadir, aqui o empregamos para referir-se aos dois autores em questão que se 
valem da palavra escrita para argumentar diante de um auditório que, no caso, são 
os leitores.
4 Nos séculos 5 e 6, Marciano Capella , africano pagão, em sua alegoria As Núpcias 
de Mercúrio e de Filologia (filologia aqui significa saber total) apresenta as sete artes 
liberais que fundam o Septenium, composto do Trivium e do Quatrivium. O Trivium 
compreende a Gramática, a Dialética e a Retórica e o Quatrivium compreende 
Música, Aritmética, Geometria e Astronomia. Nessa alegoria, a Gramática é uma 
velha senhora que viveu na Ática e traja vestes romanas. Em um pequeno estojo de 
marfim, guarda uma faca e uma lima para corrigir a falta de seus filhos, enquanto a 
Retórica apresenta-se como uma mulher atraente e enfeitada. A simbologia mostra 
a coexistência da retórica persuasiva e da retórica ornamental (Barthes R., Pesquisas 
de Retórica Antiga, p. 165, In: Cohen et al., 1975).
5 Perelman (1992, p. 223) aplica a noção de contradição a um tipo de relação entre duas 
proposições que pressupõe um formalismo, isto é, um sistema de noções unívocas, 
onde a admissão de uma obriga a excluir automaticamente a outra; prefere falar, 
porém, em relação à argumentação, da noção de incompatibilidade, que está sempre 
ligada a circunstâncias contingentes, sejam “constituídas por leis naturais, fatos 
particulares ou decisões humanas.”
6 Ao sugerir que “todos os que têm bom senso ou elementar formação evangélica” 
devem repudiar os ensinos de Ellen G. White, há, novamente e de certo modo, 
a recorrência ao argumento da autoridade de todos os que têm bom senso ou 
elementar formação evangélica.
7 Ellen G. White é figura de destaque na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu 
prestígio se deve às suas contribuições como profetisa e conselheira do movimento 
adventista. Foi uma figura agradável, modelo de conduta cristã, autora de vários 
livros, sobre os mais diversos assuntos. Desde conselhos sobre saúde a conselhos 
sobre como gastar as horas de entretenimento. Teve sua vida vasculhada por 
opositores dispostos a provar que seu suposto profetismo e suas visões eram 
uma farsa. Mas alguns desses opositores se uniram ao movimento adventista. 
O argumento pelo modelo é aquele que busca incentivar à imitação dos modelos. O 
que Quevedo faz em seu texto é tentar desmascarar a figura de Ellen G. White 
e expor ao ridículo a admiração que os adventistas têm por essa mulher, que é 
carinhosamente conhecida nos meios adventistas como irmã White.
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