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Estratégias para Construção
de um Argumento

CAPÍTULO 1: Introdução

Um bom argumento no modelo de debates competitivos tem sutis diferenças
com argumentos da mesma categoria em discussões do cotidiano. Acontece que
em debates informais estratégias de argumentação estão intimamente relacionadas
a fatores extra formais, que dão mais peso e geram um maior convencimento em
seu público, tais como: oratória e legitimidade que possui o locutor. No Modelo
de Parlamento Britânico os júızes são treinados para desconsiderar completamente
esses fatores externos e se focar na pura argumentação, quanto mais experiente for o
juiz maior será a sua capacidade de subtrair fatores influenciadores em discussões do
cotidiano mas que no debate competitivo geram uma vantagem injusta e desconforme
as regras.

Assim sendo, o debatedor deverá ter em mente que seu argumento será julgado
sobre dois sentidos principais: Impacto e Plausibilidade. Esse texto tem por objetivo
demonstrar de que maneira se pode chegar a argumentação de forma mais célere,
tal como de que maneira usar esses dois fatores como ferramentas na construção
de um argumento sólido. Assim sendo, trataremos de argumentos utilitaristas, já
que são de longe a classe mais utilizada durante os debates do modelo parlamentar
britânico. Outras classes de argumentos como o principiológico não estão contem-
plados no texto, mas serão tratados em oportunidades futuras.

CAPÍTULO 2: Plausibilidade

Plausibilidade argumentativa é o quanto o argumento é posśıvel de acontecer,
é o eixo da verdade na argumentação. A verdade de um argumento está ligado a
quantidade de passos lógicos usados para se provar uma afirmação. Aqui é necessário
entender a posição do juiz enquanto eleitor razoável médio, se o debatedor conseguir
provar argumentação na medida em que se torna cŕıvel para alguém que é razoa-
velmente bem informado ele conseguirá tornar seu argumento plauśıvel. Importante
destacar que argumentos que contrariam o senso comum são mais dificilmente prova-
dos. O debatedor deverá ter a consciência de quanto mais distante está o argumento
do senso comum mais deverá ele dispender tempo provando-o.

CAPÍTULO 3: Impacto

O impacto diz respeito ao quanto o argumento é relevante para o debate. Nor-
malmente esquecido por debatedores o impacto é importante para se avaliar a argu-
mentação, de forma que a argumentação verdadeira de nada adiantará se não houver
impacto. Em última instância ele é a maneira pela qual a argumentação afeta a vida
das pessoas. Assim, o argumento para ser impactante deve afetar o máximo número
de pessoas posśıveis ou um número restrito mas vulnerável de pessoas, já que estas
são as que mais necessitam ser ajudadas, ou seja, quanto mais pessoas ou mais vul-
neráveis elas são, mais impactante será o argumento.
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CAPÍTULO 4: Como se Chegar a um Argumento

Antes de averiguar se um argumento tem o que é preciso para ser sólido é ne-
cessário chegar a ele. Diferentes posições no debate exigem diferentes abordagens
durante o tempo de preparação, mas é posśıvel utilizar métodos genéricos para todas
as casas. E na formação para o European Debate Training Platform, Ashish Kumar
sugere uma técnica simples mais eficiente para os momentos de “branco”. A técnica
da entrevista consiste em se perguntar o que o cidadão comum ao ser confrontado
com o questionamento da moção diria em sua defesa ou oposição.

Para ilustrar: Em uma moção “EC proibiria v́ıdeo games violentos” o que alguém
de forma bem simples diria para defendê-los? a resposta pode ser um simples
“porque pessoas descarregam a violência no videogame” é bem verdade que essa
afirmação nada rebuscada tem quase zero impacto nesse tipo de debate, mas como
ponto de partida pode resultar em um argumento vencedor. Ao adicionarmos análise
e impacto a essa afirmação podemos ter:

Plausibilidade:

1. Seres humanos são animais que a pouqúıssimo tempo deixaram de
necessitar do uso da violência como ferramenta de sobrevivência;

2. Pessoas estão em constante estresse por precisar reprimir instintos
primitivos para bem viver na sociedade contemporânea;

3. O v́ıdeo games violentos permitem com que as pessoas consigam pra-
ticar no mundo virtual a violência que inconscientemente reprimem em seu
interior;

4. Os jogos eletrônicos servem como válvula de escape e de prática violenta
sem ferir ninguém.

Impacto:

5. Os jogos previnem atitudes violentas justamente por serem o vetor do
comportamento agressivo reprimido;

6. Menos pessoas violentas leva a menos mortes ou lesões corporais.

Em conclusão:
Os v́ıdeo games violentos não devem ser proibidos porque pessoas des-
carregam sua violência nele. Tudo o que fiz foi usar a afirmação e explicar os
motivos de ser verdade e quais os impactos na vida das pessoas e as ferramentas de
plausibilidade e impacto argumentativo. Assim, do mesmo jeito se pode proceder
com frases soltas (claims) ou argumentos deficientes, de forma a usar análise sufici-
ente para provar sua veracidade e colocar de que maneira ele afeta na prática a vida
de muitas pessoas ou de grupos vulneráveis.
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