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Resumo 

 A teoria retórica propõe três dimensões para a formulação do ato/discurso 

retórico, a saber, éthos, páthos e lógos. O logos é a instância do discurso, nele o 

orador construirá sua argumentação, por meio da disposição das provas. O orador, 

por meio do logos, buscará despertar no auditório as paixões necessárias para que 

o mesmo se torne adepto da visão que o orador possui acerca da problemática 

levantada. Na busca por êxito, nessa empreitada, é necessário que o orador 

explicite seu éthos. O éthos é a mostra do caráter do orador por meio do lógos. 

Assim, se o orador parece ético, sóbrio e virtuoso, as probabilidades de persuasão 

são maiores. Buscava-se, no passado, averiguar essa mostra éthica por parte do 

orador apenas nos três gêneros retóricos, que são: judiciário, deliberativo e epidítico. 

Nós, todavia, embasados nos estudos modernos de gênero, buscamos averiguar o 

comportamento do éthos nos gêneros discursivos modernos. Uma vez que os 

gêneros, embora evoluam, sua função permanece arraigada em suas origens. 

 

Introdução 

 A retórica busca, com seus estudos, analisar de que forma o orador consegue 

resolver uma problemática levantada, acerca de uma questão polêmica. Ou seja, o 

orador estabelece uma solução para um problema buscando resolvê-lo da melhor 

forma possível e, com seu discurso, apresenta a resolução para um auditório com 

vistas a persuadi-lo. Se a aceitação for positiva, o propósito comunicacional foi 

atingido, caso contrário, não. Os gêneros discursivos buscam atingir um propósito 

comunicacional, ou seja, para cada propósito comunicacional o orador escolhe, 

dentro das possibilidades linguísticas, um gênero que melhor direcione seu discurso 

para o êxito. 

 

Objetivo 

 Buscaremos, assim, averiguar em quais brechas do discurso podemos captar 

o éthos do orador. A fim de respondermos uma questão mais ampla que é a 

interrelação entre éthos retórico e gênero do discurso. 



 

Metodologia  

 Para produzir valor de verdade científica, nosso trabalho se apoiará na teoria 

retórica. Dela captaremos o arcabouço teórico para confirmar, ou se não retificar, o 

que foi proposto em nosso objetivo. 

 

O éthos e seu engendro dentro dos discursos 

 O éthos como imagem do orador, como já tratamos de forma sucinta, tem a 

finalidade de elevar o poder persuasivo do discurso, uma vez que um auditório, que 

se encontre diante de um orador que possua traços de confiabilidade altos, tende a 

tomar como verdade aquilo que ele diz com maior facilidade. Vejamos como Ferreira 

caracteriza o éthos: 

O ethos retórico, então, pode ser entendido como um conjunto 

de traços de caráter que o orador mostra ao auditório para dar 

uma boa impressão. Incluem-se nesses traços as atitudes, os 

costumes, a moralidade, elementos que aparecem na 

disposição do orador. (FERREIRA, 2010, p. 21) 

 Questionamo-nos acerca de onde, no gênero moderno, buscaríamos 

elementos que pudessem revelar o éthos do orador. A resposta para nosso 

questionamento foi embasada nos ensinamentos de Eggs, que propõe:  

 O lugar de engendro do ethos é, portanto, o discurso, o logos 

do orador, e esse lugar se mostra apenas mediante as 

escolhas feitas por ele. De fato, toda forma de se expressar 

resulta de uma escolha entre várias possibilidades linguísticas 

e estilísticas (EGGS, 2005, p. 31) 

 O texto de Eggs nos aponta o discurso como produto do homem, um ser 

subjetivo. Portanto, qualquer escolha feita para a composição do discurso em 

detrimento de outras possíveis escolhas são produtoras de sentido, revelando, 

assim, o éthos do orador. As mostras éthicas se engendram no discurso, e os 



discursos dividem-se, na língua, segundo gêneros. Os gêneros assumem sempre a 

finalidade de direcionar os discursos segundo o propósito do orador. Vejamos: 

Para cada um dos diversos objetivos de comunicação, ou 

melhor, para cada propósito comunicativo, o individuo possui 

algumas alternativas de comunicação, com um padrão textual e 

discursivo socialmente reconhecido, isto é, um gênero do 

discurso que é adequado ao propósito em questão 

(CAVALCANTE, 2013, p. 44-45). 

  

Resultados preliminares 

 Levando em consideração os tópicos teóricos sobre os quais explanamos 

acima, podemos considerar como resultado preliminar desta pesquisa que dentro do 

lógos (discurso) podemos captar o éthos, se pensarmos que para alcançar seu 

propósito comunicacional o orador sempre fará escolhas linguísticas que, analisadas 

por nós como ouvintes, podem revelar o caráter do orador. 
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