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Argument la argumentare 
Este unanim recunoscut faptul că argumentarea are un rol din ce în ce mai important în viaŃa noastră, dat 
fiind contextul social în care trăim, care presupune concurenŃa, cererea şi oferta, afirmarea individualităŃii, 
libertatea de exprimare a unui punct de vedere. Şcoala vine în întâmpinarea acestei necesităŃi, programa 
de limba şi literatura română prevăzând printre competenŃele generale argumentarea scrisă şi orală a 
unor opinii în diverse situaŃii de comunicare.  
În primul rând, trebuie să menŃionăm faptul că există pericolul confuziei între perechile argumentare – 
persuasiune, pe de o parte, şi propagandă – manipulare, pe de altă parte. Tânărul trebuie să dobândească 
atât competenŃa de a realiza un discurs argumentativ, cât şi capacitatea de a discerne între cele două 
posibilităŃi de a influenŃa (şi de a fi influenŃat). Modelul didactic pe care îl propunem are în vedere această 
problemă pe care o considerăm importantă pentru orice tânăr în formare.  
În al doilea rând, precizăm că am pornit de la ideea că argumentarea diferă în funcŃie de context şi de 
destinatar. Nu există argumentare tip pentru un subiect dat, nici argumente universale, susceptibile de a 
convinge orice destinatar. EmiŃătorul trebuie să caute mai întâi un punct de sprijin în destinatar, care să-l 
ajute să-şi împărtăşească punctul de vedere.  
Nu în ultimul rând, am dorit să evidenŃiem faptul că textul argumentativ se regăseşte pe diferite suporturi 
(texte iconice – afişul; texte nonliterare – scrisoarea, interviul; texte literare, texte pseudoliterare). 
ÎnvăŃarea argumentării înseamnă atât capacitatea de analiză şi decodare a diferitelor texte, cât şi 
producerea unui discurs/text argumentativ autentic. 
Aşadar, în cadrul activităŃii propuse se va urmări: 
a. Identificarea caracteristicilor argumentării, indiferent de limbajele folosite; 
b. Identificarea mijloacelor de convingere utilizate de emiŃător, pentru a discerne între argumentarea 

autentică (cu efect persuasiv) şi propaganda (care are ca efect manipularea); 
c. Introducerea unei perspective interdisciplinare pentru circumscrierea contextului argumentării; 
d. Realizarea unor texte asemănătoare cu cele analizate. 

 
ExperienŃă cu argumente 
Activitatea pe care o propunem este proiectată pentru clasa a IX-a, unitatea de învăŃare Limbă şi comunicare – 
argumentarea, obiectivele urmărite fiind 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 3.1, 3.2. Unitatea este formată dintr-o serie de cinci 
lecŃii, modelul didactic prezentat reprezentând a doua secvenŃă. SecvenŃa imediat următoare urmăreşte 
realizarea unor texte asemănătoare cu cele analizate. 
Am propus o astfel de activitate deoarece considerăm că învăŃarea argumentării înseamnă dobândirea 
competenŃelor de analiză şi decodare a textului argumentativ, dar şi producerea acestui tip de text, 
indiferent de limbajul utilizat. În plus, competenŃa de a argumenta înseamnă stăpânirea unui instrument 
fundamental în afirmarea de sine, dar şi capacitatea de a discerne pentru sine.  
Aşadar, am luat ca referent Comunismul, faŃă de care vom arăta că se pot adopta două poziŃii: procomunistă şi 
anticomunistă, fiecare dintre cele două poziŃii fiind susŃinută de-a lungul timpului prin diverse tipuri de texte. 
Deşi am pus şi problema unor atitudini intermediare, nu ne-am oprit deocamdată asupra acestui aspect, pentru 
că scopul nostru era pentru această oră acela de a stabili o grilă de analiză a limbajelor diferite. Prezentăm 
succint momentele activităŃii: 
1. Atmosfera propice derulării activităŃii s-a creat prin aranjarea clasei în manieră tradiŃională, proiectarea 
şi lectura textului lui Dimos Rendis, datat decembrie 1955, şi un fond muzical – imnul din perioada 
comunistă Trei culori cunosc pe lume. 
2. Legătura cu lecŃia anterioară s-a realizat prin reluarea şi proiectarea glosarului care conŃine definirea 
termenilor: afiş, argumentare, comunism, manipulare, propagandă, persuasiune, publicitate). Specificăm 
că fiecare elev a primit încă din ora anterioară fişa (vezi anexa Glosar). 



3. Prin lectura individuală a fişei Comunismul (vezi anexa), am urmărit punerea în contact a elevilor cu 
informaŃii despre referentul ales. Prin câteva întrebări am verificat dacă lectura a fost făcută atent, dar ne-
am ferit să oferim repere din care să se deducă poziŃia noastră. 
4. Etapa esenŃială a activităŃii noastre a constat din analiza, pe rând, a trei discursuri argumentative concepute în 
limbaje diferite. Am adoptat în toate cazurile aceeaşi strategie: prezentarea materialelor, analiza făcută 
individual de elevi pe baza unei fişe, discuŃie frontală care s-a finalizat prin completarea unui poster.  
a. Am început cu prezentarea unor afişelor procomuniste. Dintre ele am supus analizei unul: 

Afi ş 1 

 
 

Fişă de lucru 1 

Suport AFIŞ 1 
Unde şi când a fost realizat?  

EmiŃătorul  

Tema  

Destinatarul  

InformaŃiile oferite de imagine  

Interpretări - repere 
- personaje 
- elemente spaŃiale 
- simboluri 
- culori 

 

Cum îşi atinge afişul scopul 
persuasiv? 

 

 

b. S-a citit apoi textul nonliterar – Scrisoarea lui Renato Guttuso către „Rinascita”: 
 

Către „Rinascita” 
Dragă domnule director, 
Comuniştii, atunci când exprimă o opinie, nu fac o 
profesiune de credinŃă în abstract, ci intervin, în mod 
implicit, într-o dezbatere. Este tot atât de logic ca acei 
care nu ne sunt prieteni să încerce nu numai să ignore sau 
să falsifice poziŃiile noastre, ci şi să uite această premisă 
fundamentală. 
Au spus că suntem eretici prudenŃi: eretici nu suntem, 
deoarece poziŃiile noastre în materie de libertate a culturii 
sunt clare dintotdeauna şi nimeni nu ne-a excomunicat 
vreodată. 
Dar prudenŃi?  
Dacă prin prudenŃi înŃelegem că ne ascundem sau ne 
atenuăm gândurile, aceasta este fals. (Dacă, în ceea ce 
mă priveşte, simt că trebuie să prezint o autocritică, 
aceasta este în direcŃia opusă. Din teama de a nu fi clar şi 
de a lăsa loc la echivocuri, am forŃat chiar mâna şi am 
renunŃat la nuanŃe care poate erau necesare într-un 
discurs senin.) 
Dacă prudenŃi înseamnă a nu folosi tonul adversarilor şi 
argumentele lor, este adevărat, suntem prudenŃi şi ne 
mândrim că suntem. Argumentele noastre, aici şi oriunde, 
nu sunt niciodată acelea dragi luptei ideologice 
antimarxiste şi anticomuniste. Sunt argumente marxiste şi 
comuniste. Noi aprobăm limitările libertăŃii de căutare din 
punct de vedere marxist şi gramscian. Dar suntem de 
acord în privinŃa necesităŃii unei conduceri ideologice a 
partidului, capabilă să coordoneze dezvoltarea armonică a 
unei întregi societăŃi noi, în drum spre comunism. 

Fişa 2 
 

 

Suport 
TEXT – 

Scrisoarea 
pictorului Renato 

Guttuso către 
directorul revistei 

„Rinascita” 
Unde şi când a fost 
realizat? 

 

EmiŃătorul  

Tema  

Destinatarul  

InformaŃiile oferite de 
text 

 

Analiza discursului  
- repere 
- scop 
- premisa 
- argumente 
- concluzie 
- alte elemente 
persuasive 
 

 

Cum îşi atinge textul 
scopul persuasiv? 

 

 
 
 

 

DiscuŃiile ulterioare completării fi şei ne-au permis şi o privire comparativă asupra grilei de analiză, 
sesizându-se atât aspectele comune, cât şi diferenŃele de limbaje. 



c. În etapa următoare, s-a avut în vedere textul pseudoliterar, text în versuri, procomunist, aparŃinând unui 
elev de clasa a VII-a, privit tot ca discurs argumentativ.  

 

Închinare Ńării mele – text 3 
 
Suntem pionierii din mândra noastră Ńară 
Ce se ridică astăzi prin muncă şi avânt. 
Copii suntem noi încă şi ne gândim că totuşi 
Putem să facem Ńării cu drag un legământ. 
 
Noi ştim că România frumoasă şi bogată 
Ne-a fost cu chin păstrată, prin veacuri, de străbuni, 
Iar cei ce-o lecuiră, cu toŃi viteji şi harnici 
Ne dovedesc şi astăzi că sunt aleşi şi buni. 
 
În luminosul August partidul comunist a preluat 
puterea. 
Din munte până-n munte cu toŃi s-au ridicat 
Şi au pornit la muncă, să facă o Ńară nouă; 
Şi Ńara, ca în vrajă, cu totul s-a schimbat. 
 
Frumoasele meleaguri, ca rod al hărniciei 
Sunt astăzi cunoscute de orişice popor 
Şi fac mândria noastră nemăsurat de mare, 
Iubit ne e partidul şi-al lui conducător. 
 
Iar legământul nostru ce-l dăruim azi Ńării 
E să-i păstrăm pământul acum şi-n viitor 
Prin muncă şi prin luptă cum ne-a-nvăŃat partidul 
Nepieritor părinte, iubit conducător! 

Fişa 3 

Suport TEXT – „Închinare Ńării 
mele” – elev clasa a VII-a 

Unde şi când a fost 
realizat? 

 

EmiŃătorul  

Tema  

Destinatarul  

InformaŃiile oferite 
de text 

 

Analiza textului         
- repere 
- scop 
- premisa 
- argumente 
- concluzie 
- alte elemente 
persuasive 
 

 

Cum îşi atinge 
textul scopul 
persuasiv? 

 

 
 
 
 
 
 

 

DiscuŃiile s-au concentrat pe elemente persuasive care nu Ńin de 
valoarea textului, ci de vârsta autoarei, de condiŃia ei de elevă etc. 
5. Pentru a prezenta poziŃia „contra” s-au derulat o serie de postere 
anticomuniste şi s-a ales pentru analiză afişul 2. Astfel, elevii au 
putut observa că afişul prezintă aceeaşi realitate, dar de pe o 
poziŃie contrară (anticomunistă).  
S-a ajuns la concluzia că analiza presupune aceleaşi criterii, chiar 
dacă textul susŃine poziŃii/atitudini diferite/contrare faŃă de acelaşi 
referent.  
6. Elevii au primit ca temă de casă (vezi anexa) analizarea a două 
texte care susŃin poziŃia anticomunistă, pe baza fişelor de lucru 2 şi 
3, aplicate în prealabil la clasă în cadrul activităŃii sus-amintite. 
În orele următoare am cerut elevilor să redacteze discursuri 
argumentative prin care să adopte propria lor poziŃie faŃă de 
comunism.  
 
Concluzii 
1. Obiectivele propuse au fost atinse folosindu-se trei tipuri de 
texte: afişul (iconic), text nonliterar şi poezie (fără a avea în 
vedere nivelul estetic). Pornind de la acelaşi referent – 

comunismul –  
s-a evidenŃiat faptul că aceeaşi realitate poate determina două atitudini contrare: pro şi contra.  
2. Un punct important al demersului didactic a fost ilustrarea şi aplicarea termenilor din glosar pe texte 
argumentative.  
3. Analiza discursurilor ne-a permis clarificarea unor termeni ca: persuasiune, manipulare, propagandă.  
3. De asemenea, am arătat că textul argumentativ îmbracă mai multe forme, utilizând diferite tipuri de 
limbaj.  
4. Prin analiza fişelor de lucru am motivat că: 
a. dincolo de diferenŃa limbajelor, unele criterii sunt comune, deoarece urmăresc specificul discursului 
argumentativ. Întrebarea „Unde şi când a fost realizat afişul/textul?” urmăreşte legătura cu contextul social-



politic, criteriu important pentru stabilirea scopului (manipulator sau persuasiv). CerinŃele legate de emiŃător, 
temă şi destinatar au rolul de a stabili elementele situaŃiei de comunicare şi relaŃia dintre ele. CerinŃa descoperirii 
„InformaŃiilor oferite de imagine/ text” este în directă legătură cu înŃelegerea mesajului. 
b. reperele de interpretare – în cazul afişului şi reperele de analiză a discursului argumentativ – în cazul 
textelor literare, nonliterare şi pseudoliterare sunt criteriile care diferă, fiind adaptate tipului de text 
(imagine sau text scris) care a fost analizat.  
c. ultima cerinŃă a fost comună „Cum îşi atinge afişul/textul scopul persuasiv?” pentru a provoca 
problematizarea asupra termenilor persuasiune/manipulare, Ńinând cont de faptul că discursul 
propagandistic este deghizat în discurs argumentativ.  
 
Algoritmul propus de noi s-a dovedit a fi eficient, fiecare profesor având desigur posibilitatea de a-l 
nuanŃa şi personaliza.  
 
Anexe 
Mă doare când aud: / „Azi nu e soare –  / de vină e partidul”. / Dar mă mândresc,  / căci nu-i un lucru 
oarecare / să fii răspunzător de toate, / de la pământ  / până la soare. 
(Dimos Rendis – decembrie 1955)  
 
Glosar  
Afiş: este o foaie mare de hârtie expusă în general pe un perete sau pe o altă suprafaŃă. Este foarte des 
utilizat în domeniul publicitar sau în propagandă sau în orice manifestare care include vehicularea unui 
mesaj. Afişele sunt de asemenea utilizate pentru decorarea unui spaŃiu comercial. 
Argumentare: desemnează schimbul discursiv efectiv prin care interlocutorii doresc fie să-şi apere 
propria poziŃie, fie să-i facă pe ceilalŃi să le accepte punctul de vedere. În sens larg, argumentarea se 
referă la totalitatea studiilor descriptive şi critice care urmăresc punerea într-o formă scrisă sau orală a 
unor argumente în vederea convingerii unui auditoriu.  
Comunism: organizare socială bazată pe proprietatea comună asupra bunurilor (sau a mijloacelor de 
producŃie) şi asupra repartizării acestora după necesităŃi.  
Manipulare: în relaŃiile interumane, desemnează o modalitate de influenŃare a uneia sau a mai multor 
persoane pentru a le induce în eroare. Din punctul de vedere al psihologiei sociale, se referă la acŃiunea de 
a prezenta realitatea într-o manieră care să conducă la influenŃarea politică şi psihologică a persoanelor. 
Din punctul de vedere al moralei, manipularea reprezintă „controlul acŃiunilor celuilalt”.  
Propagandă: desemnează strategia de comunicare utilizată de o putere sau un partid politic sau militar 
pentru a schimba percepŃia asupra evenimentelor sau persoanelor (propagandă politică, propagandă 
militară). În sens larg, propaganda reprezintă arta de a răspândi la scară largă informaŃii, false sau nu, dar 
întotdeauna parŃiale. Tehnicile propagandei moderne folosesc cunoştinŃele dobândite în psihologie şi în 
teoria comunicării. Ele se concentrează pe manipularea emoŃiilor în detrimentul capacităŃii de raŃionare şi 
judecată. 
Persuasiune: este procesul prin care convingem pe cineva să creadă sau să facă ceva. În mod obişnuit se 
diferenŃiază de coerciŃie, care implică folosirea violenŃei sau a oricărei alte manifestări de forŃă.  
Publicitate: este strategia de a incita la consum un public-Ńintă. Obiectul vizat poate fi material (bun, 
produs), imaterial (serviciu, eveniment), sau instituŃional (marca însăşi). Publicitatea în primul rând 
vizează atragerea atenŃiei, urmată de familiarizarea cu produsul, încercând să determine cumpărarea lui. 
Se poate vorbi de publicitate cognitivă (a face produsul cunoscut), publicitate conativă (a determina 
cumpărarea produsului) şi afectivă (a-l face îndrăgit). Publicitatea se distinge de propagandă prin 
finalitatea comercială. Publicitatea modelează comportamentele sociale comerciale care încurajează 
promovarea produsului în continuare.  
 
Comunismul  
Comunismul este o mişcare de extremă stângă bazată pe ideologia marxist-leninistă. Conform ideologiei 
marxist-leniniste (socialiste), ale cărei principii au fost trasate de Karl Marx şi Friedrich Engels în 
„Manifestul Partidului Comunist” (1848), definitivată de Lenin, era nevoie de o revoluŃie care să înlocuiască 
„dictatura burgheziei” cu „dictatura proletariatului”, pentru a construi o nouă societate, societatea comunistă 
în care să nu mai existe inechităŃi sociale, diferenŃieri după avere, să se desfiinŃeze clasele sociale, 
proprietatea privată, etc.  
La 23 februarie 1917 au început demonstraŃiile la Sankt Petersburg cu participarea constituŃional-
democraŃilor şi social-democraŃilor. Se vor constitui sovietele muncitoreşti, consilii municipale formate 
din socialişti, soldaŃii alăturându-se demonstranŃilor.  
Statele totalitare de tip comunist sau fascist s-au remarcat prin cele mai mari crime din istoria umanităŃii. 
Statul totalitar este stăpânul tuturor, iar partidul unic este stăpânul statului. Cu cât partidul unic este mai 



puternic, cu atât individul este mai lipsit de apărare şi mai neînsemnat. 
În 1918, în lucrarea Statul şi revoluŃia, Lenin afirma că dictatura proletariatului nu putea fi limitată de nici 
o lege. Dictatura proletariatului trebuia să reprime burghezia în perioada de tranziŃie de la capitalism la 
comunism şi să grăbească crearea unei societăŃi lipsite de clase. 
Regimul creat de Lenin s-a sprijinit pe poliŃia secretă CEKA, creată în 1917, şi pe Armata Roşie, creaŃia 
lui Leon TroŃki. După moartea lui Lenin, survenită în 1924, lupta pentru succesiune dintre TroŃki şi Stalin 
s-a încheiat cu victoria celui din urmă. Acesta şi-a impus autoritatea deplină în stat în 1928 şi a declanşat 
o teroare care trebuia însă urmărită pe mai multe planuri: epurările, eliminarea culacilor în urma 
colectivizării for Ńate şi represaliile făcute împotriva naŃionalităŃilor conlocuitoare. 
Dacă nazismul a fost unanim condamnat de istoria şi de memoria oamenilor, nu acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu comunismul. În ciuda mormanelor de cadavre care sunt rezultatul punerii în practică a 
principiilor marxist-leniniste, mai există încă regimuri declarate comuniste în China, Coreea de Nord sau 
Cuba, iar comunismul nu a obŃinut o condamnare expresă din partea lumii democratice. 
MulŃi occidentali au privit comunismul ca pe un regim politic ideal, refuzând să audă şi să vorbească despre 
crimele comise în numele acestui „ideal”. Mai mult decât atât, există şi astăzi persoane care vorbesc despre 
binefacerile totalitarismului, mai ales ale celui comunist, trecând sub tăcere teribilele crime comise în numele 
acestuia. 
 
Tema de casă 

Curtois la Sighet. Istorie orală 
Capitolul „Comunismul văzut din occident” 
de Stephan Courtois (Editura LiterNet 2006) 
DiscuŃii 
Voce din sală: Ce rol au avut sloganurile în propaganda 
comunistă? 
SC: Sloganul principal folosit de comunişti a fost „Proletari din 
toate Ńările, uniŃi-vă!”. Nu a fost comunist de la început, pentru că 
l-a lansat întâi Marx, şi apoi a fost pus pe primul plan de 
comunişti. Când auzim acest slogan, pare frumos. Dar se pun mai 
multe probleme. Nu poŃi să spui „Burghezi din toate Ńările, uniŃi-
vă!”, „ łărani din toate Ńările, uniŃi-vă!”, „FuncŃionari din toate 
Ńările, uniŃi-vă!”, „StudenŃi din toate Ńările, uniŃi-vă!” Este un 
slogan care este aparent anodin, dar care are o semnificaŃie 
profundă. Dacă cerem tuturor muncitorilor din lume să se unească, 
înseamnă că aceşti muncitori nu vor mai fi membri ai societăŃilor 
în care trăiesc, vor încerca să creeze o altă societate în care nu vor 
fi decât proletari. Deci într-un slogan care pare la prima vedere 
extrem de banal, există deja baza unui război civil, refuzul de a-i 
accepta pe membrii anumitor categorii sociale pe care Lenin le-a 
nominalizat încă din 1918, adică burghezii, aristocraŃii şi chiaburii. 
Problema este însă că, atunci când Lenin spune „chiabur”, nu se 
ştie exact cine intră în această categorie, pentru că este o categorie 
foarte elastică. În timpul lui Stalin, această categorie va deveni şi 
mai elastică: dacă locuieşti la Ńară şi nu te supui în mod absolut 
regimului, eşti „kulak” (chiabur), chiar dacă mori de foame tot 
kulak eşti şi vei fi tratat ca atare. Plecând de la un slogan pe care 
toată lumea îl cunoaşte, s-a mers mult mai departe.  

 
Interviu  

de Mircea Dinescu 
 
La noi la Ńară e bine e frumos 
principiile-au îmbătrânit puŃin 
afară spirtul medicinal dat prin pâine întinereşte 
şi felcerul îl recomandă pentru „uz intern”. 
La noi tinda bisericii a fost redată agriculturii 
porcul a molfăit copilul uitat în copaie 
(oricum erau ai Statului şi unul şi altul) 
în general e bine la noi la Ńară 
ăi mici stau cu cănile sub televizor poate s-o da 
lapte 
la radio am terminat demult recoltatul 
şi-n curând o să terminam şi pe câmp 
în general e bine la noi la Ńară e beton e frumos 
dacă-Ńi cumperi oul din City 
dacă fabrica de salam n-o să mai tragă 
cu coada ochiului înspre cai. 
La noi la Ńară e bine 
pompierii în general dau foc la case e frumos 
tractorul ară între unii şi alŃii 
între unii şi alŃii o brazdă adâncă 
e bine e frumos. 
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