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Tipos de Argumentos
no Debate Competitivo

Definições iniciais:

Df1 [Dialética]. Dialética, também conhecida como a “arte da palavra”, é um
método de diálogo cujo foco é a contraposição (confronto) e contradição (absurdo) de
ideias que levam a outras ideias em busca do mesmo fim (conclusão). Sua essência
se caracteriza em demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de
definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão.

Aristóteles [384-322 a.C.] considerava Zenão de Eleia [495-425 a.C.] o fundador
da dialética.

No peŕıodo medieval, o estudo da dialética (ou lógica) era obrigatório e, parte
integrante do Trivium: gramática, dialética, retórica que, junto com o Quadrivium:
aritmética, geométrica, astronomia e música, compunha a metodologia de ensino
das sete Artes liberais.

Df2 [Retórica]. Retórica, também conhecida como a “a arte de falar bem”, é
uma técnica que usa uma linguagem para comunicar-se de forma eficaz e persuasiva.
A retórica nasceu no século V a.C., na Sićılia, e foi introduzida em Atenas pelo sofista
Górgias [485-389 a.C.], desenvolvendo-se nos ćırculos poĺıticos e judiciais da Grécia
antiga. Originalmente visava persuadir uma audiência dos mais diversos assuntos,
mas acabou por tornar-se sinônimo da arte de falar bem, o que opôs os sofistas ao
filósofo Sócrates [469-399 a.C.] e seus disćıpulos.

Aristóteles, na obra “Retórica”, lançou as bases para sistematizar o seu estudo,
identificando-a como um dos elementos chave da filosofia, junto com a lógica e a
dialética, que faziam parte do Trivium, um dos elementos metodológicos de ensino
das sete Artes liberais na Idade Média [Sécs X-XV].

Df3 [Argumento]. Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si e com o
propósito de esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida, por exemplo. Os
argumentos são normalmente baseados em premissas que ajudam a construir uma
conclusão.

Df4 [Argumento]. Argumentos são recursos lingúısticos que visam à persuasão,
ao convencimento. O argumento não é uma prova ineqúıvoca da verdade. Argu-
mentar não significa impor uma forma de demonstração, como nas ciências exatas.
O argumento implica júızo do quanto é provável ou razoável.

Tipos de Argumentos:

(1) Argumento de Autoridade :

[a] Definição:

É o tipo de argumento onde o receptor é levado a aceitar a validade
da tese ou conclusão (“C”) defendida a respeito de certos dados (“D”), pela
credibilidade atribúıda a palavra ou reputação de alguma autoridade na área
em questão (“J”)
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[b] Estrutura Lógica 1 :

(i) Uma proposição “P” com conclusão “C” sobre algo/alguém “J” é
admitida;

(ii) Há algo de positivo em relação a “J”;

(iii) Portanto, “P” é verdadeira.

[b] Estrutura Lógica 2 :

(i) Dados “D” são apresentados;

(ii) Uma proposição “P” com conclusão “C” referenciando “J” é ad-
mitida;

(iii) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplos:

O grande psicanalista Freud fumava (“J”), então o fumo deve ser bom
(“P” e “C”);

No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre
ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas
ou negras (“D”). Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o
antropólogo Kabengele Munanga (“J”), do Museu de Antropologia da USP,
ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais
são racistas (“P”e “C”).

[d] Observação:

Nem todo argumento baseado na autoridade de um especialista é, por
consequência disso, uma falácia. A maior parte de nosso conhecimento em
ciências, filosofia, artes, religião, tecnologia e em quaisquer outras áreas está
baseado no trabalho e opiniões de especialistas. Se algumas regras básicas
forem respeitadas, um argumento de autoridade pode ser considerado um
bom argumento.

(2) Argumento por Evidência :

[a] Definição:

É um tipo de argumento que tem a pretensão de levar o receptor a
admitir a tese ou conclusão (“C”), justificando-a por meio de evidências (“J )
de que ela se aplica aos dados considerados (“D”).

[b] Estrutura Lógica:

(i) Dados “D” com evidências “J” são apresentados;

(ii) Uma proposição “P” com conclusão “C” sobre “D” é admitida;

(iii) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domićılio (PNAD)
de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo
mais adquiridos pelas famı́lias brasileiras (“D”). Esses dados mostram que
boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar (“P”
e “C”). A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais
adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo (“J”).

[d] Observação:
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(3) Argumento por Comparação (analogia/simili):

[a] Definição:

É um tipo de argumento onde o emissor pretende levar o receptor a ade-
rir à tese ou conclusão (“C”) com base em fatores de semelhança ou analogia
(“J”), evidenciados pelos dados (“D”) apresentados.

[b] Estrutura Lógica:

(i) Dados “D” são apresentados;

(ii) Uma proposição “P” com conclusão “C” é admitida;

(iii) Um fator de semelhança “J” sobre “P” é admitido;

(iv) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa,
nos faz indagar quem seriam os responsáveis (“D”). O sigilo de uma prova
do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais, e não da
imprensa (“P” e “C”). Pois assim como a imprensa é responsável por seus
próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo
do Enem (“J”).

[d] Observação:

(4) Argumento por Exemplificação:

[a] Definição:

É um tipo de argumento onde o emissor baseia sua tese ou conclusão
(“C”) em exemplos representativos (“D”), os quais, por si só, já são suficientes
para justificá-la (“J”).

[b] Estrutura Lógica:

(i) Exemplos representativos “D” são apresentados;

(ii) Uma referência a “D” é admitida;

(iii) Uma proposição “P” com conclusão “C” e com base em “D” é
admitida;

(iv) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

Vejam os exemplos de muitas experiências positivas; Jundiáı (SP), Cam-
pinas (SP), São Caetano do Sul (SP), Campina Grande (PB) etc; sistemati-
camente ignoradas pela grande imprensa (“D”). Tantos exemplos levam a
acreditar (“J”) que existe uma tendência predominante na grande imprensa
do Brasil de só noticiar fatos negativos (“P” e “C”).

[d] Observação:

(5) Argumento de Prinćıpio (Moral):

[a] Definição:

É um tipo de argumento onde o emissor usa a justificativa (“J”) como
um prinćıpio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação (lógica,
cient́ıfica, ética, estética etc.) aceita como verdadeira e de validade universal.
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Os dados apresentados (“D”), por sua vez, dizem respeito a um fato isolado,
mas, aparentemente, relacionado ao prinćıpio em que se acredita. Ambos
ajudam o emissor a chegar em uma tese, ou conclusão, por meio de dedução
(“C”).

[b] Estrutura Lógica:

(i) Uma justificativa moral (“J”) é apresentada;

(ii) Dados “D” com base em “J” são apresentados;

(iii) Uma proposição “P” com conclusão “C” é admitida;

(iv) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

A derrubada dos ı́ndices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho
coordenado e planejamento (“J”). Ora, o ı́ndice de mortalidade infantil de São
Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no páıs (“D”). Portanto,
São Caetano do Sul foi o munićıpio do Brasil que mais investiu tempo, trabalho
coordenado e planejamento na área (“P” e “C”).

[d] Observação:

(6) Argumento de Causa-Consequência :

[a] Definição:

É um tipo de argumento em que, a tese ou conclusão (“C”) é aceita
justamente por ser uma causa ou uma consequência (“J”) dos dados (“D”).

[b] Estrutura Lógica:

(i) Dados “D” são apresentados;

(ii) Uma proposição “P” com conclusão “C” é admitida;

(iii) A causa ou consequência em “P” é apresentada;

(iv) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

Não existem poĺıticas públicas que garantam a entrada dos jovens no
mercado de trabalho (“D”). Assim, boa parte dos recém-formados numa uni-
versidade está desempregada ou subempregada (“P” e “C”). O desemprego e
o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens
encontram de ingressar no mercado de trabalho (“J”).

[d] Observação:

(7) Argumento de Senso Comum :

[a] Definição:

É um tipo de argumento em que o emissor invoca uma proposição (“P”)
baseada em prinćıpios genéricos, indiscut́ıveis, conhecido por toda a socie-
dade. Seu efeito suasório (convincente) é reduzido e, por isso, ele deve ser
utilizado como reforço a um argumento mais espećıfico (que pode ser o de
Causa-Consequência).

[b] Estrutura Lógica:

(i) Uma proposição “P” com conclusão “C” é admitida;
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(ii) Um argumento suporte (“S”) é acrescentado;

(iii) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

Sabe-se que quem tem o nome inclúıdo no SPC passa por uma situação
constrangedora (“P” e “C”). Sendo assim, aquele cujo nome foi inserido in-
devidamente nesse cadastro tem direito à indenização por danos morais (Ar-
gumento “C-C”).

[d] Observação:

(8) Argumento de Fuga :

[a] Definição:

É um tipo de argumento que o emissor incorpora para escapar à dis-
cussão central, sabendo de ante mão que seus argumentos não prevalecerão.
Dáı apela-se, em regra, para a subjetividade. É o argumento, por exemplo,
que enaltece o caráter do acusado, “lembrando tratar-se de pai de famı́lia, de
pessoa responsável, de réu primário..”, quando há acusação de lesões corporais
(ou homićıdio culposo) na direção de véıculo.

[b] Estrutura Lógica:

(i) Um proposição “P” sobre algo ou alguém “A” é admitida;

(ii) Uma caracteŕıstica positiva sobre “A” é apresentada;

(iii) Portanto, “A” qualifica uma proposição posterior.

[c] Exemplo:

Caso do Goleiro Bruno: O advogado de defesa fez usos constantes de
argumentos de fuga. 1° - Enalteceu seu caráter de bom jogador, sendo um
cidadão correto; 2°- Afirmou que Eliza Samudio estava viva, apresentando a
possibilidade de estarem condenando um inocente; 3°- Apresentou uma foto
desfocada onde afirmava que a v́ıtima estava na Europa; 4° - Afirmou que a
v́ıtima estava filmando em uma produção erótica em outro Estado, conspi-
rando assim contra seu cliente.

[d] Observação: É recomendado quando não houver como se opor aos
argumentos da parte contrária. Sua má utilização nas peças processuais pode
fragilizar a defesa, quando utilizado de via oral se torna mais plauśıvel. O
argumento de fuga é ĺıcito desde que seja o “mı́nimo”pertinente à discussão.

(9) Argumento a Contrário (contrário sensu):

[a] Definição:

É um tipo de argumento em que o emissor visa concluir que há uma
oposição nas consequências com base numa oposição das hipóteses. Em ter-
mos práticos, podemos vê-lo da seguinte maneira, se a presença da hipótese
“X” leva à consequência “Y”, então a ausência da hipótese “X” impede a con-
sequência “Y”. Ou seja, é uma argumento que considera válido ou permitido
o contrário do que tiver sido proibido ou limitado.

[b] Estrutura Lógica:

(i) Uma proposição “P” (analogia bloqueada) com conclusão “C” e
hipótese “X” é admitida;
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(ii) “C” possui ausência da “X”;

(iii) A consequência “Y” da “X” é inexistente;

( iv) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplos:

O Artigo 123 da Lei X diz que carros verdes precisam ter pneus azuis
(“X”e “Y”). Portanto, (a contrário sensu) os carros vermelhos não precisam
ter pneus azuis (“P” e “C”).

De acordo com o código penal, art. 27, são declarados inimputáveis os
menores de 18 anos (“X” e “Y”). Assim, (a contrario sensu) os maiores de
dezoito anos são criminalmente responsáveis (“P” e “C”).

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
estecominadas (“X” e “Y”). Portanto, (a contrario sensu) a pena não pode
ser aplicada a quem não concorreu para o crime (“P” e “C”).

[d] Observações:

Para se combater o argumento a contrario sensu, é preciso verificar se re-
almente não é equivocada a inversão do racioćınio utilizada na argumentação.
Caso a inversão não seja posśıvel, deve-se demonstrar tal impossibilidade,
desconstituindo o racioćınio deste argumento contrário. Outro sim, esse ar-
gumento é leǵıtimo para os casos em que o argumento por analogia é vedado
(bloqueado).

(10) Argumento a Fortiori :

[a] Definição:

É um tipo de argumento que deriva do brocardo (axioma/aforismo
juŕıdico) “quem pode o mais, pode o menos”. Seu objetivo é elastecer a
aplicação da lei, para que albergue (considere) situação que, nela, não é
expĺıcita.

[b] Estrutura Lógica:

(i) Um fato “F” é apresentado;

(ii) Uma proposição “P” com conclusão “C” que exige menor prova em
relação ao “F” é admitida.

(iii) Portanto, “P” é verdadeira.

[c] Exemplo:

Se a lei exige, dos Promotores de Justiça que, nas denúncias, discri-
minem (diferenciem) as ações de cada um dos acusados, com mais razão (a
fortiori) deve-se exigir que o Magistrado as individualize, na sentença.

[d] Observação:
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