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Principais Erros na Argumentação

CAPÍTULO 1: Objetivos

O presente material tem como propósito fundamental alcançar 5 objetivos:

1o Identificação e entendimento da formação de um argumento;

2o Classificação qualitativa do argumento;

3o Apontar falhas na formação do argumento;

4o Resolução dos erros em um argumento;

5o Apresentar como o debatedor deve estudar para desenvolver um bom argu-
mento.

CAPÍTULO 2: Topologia do Argumento

A construção de um argumento passa a ser validado pela ideia original, no
tocante ao debate, vinculasse a existência per si dessa primeira ideia como insus-
tentável necessitando de premissas interligas a está ideia para consolidação de um
argumento. A interligação lógica entre premissas, depende do aparato vasto de co-
nhecimento de cada debatedor, conceituando os argumentos, por premissas coesas
e coerentes entre elas, para a validação da ideia originaria, aderindo a ela o sentido
de conclusão do pensamento do debatedor.

2.1 Identificação qualitativa de um argumento no debate:

Para a melhor visualização e entendimento de como se constrói um bom
argumento, valida-se a existência do gráfico a seguir:
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Como é observável, a estruturação de um argumento valida-se na existência
de dois pilares de sustentação que são a relevância e plausibilidade. A re-
levância se estrutura quando um argumento é impactante para o debate re-
guardado nos grupos afetados ou mudanças bruscas no status quo. No entanto,
apenas isso não é posśıvel sustentar o argumento, pois sem uma validação da
probabilidade desta situação impactante ocorrer não se pode ter um aprofun-
damento da ideia inicial. Em outro aspecto temos a plausibilidade que é a
concretude do argumento no cenário prático da sociedade, a existência única
da plausibilidade sem a construção da relevância argumentativa se dará como
um argumento fraco e que não conseguirá se sobressair aos demais argumentos
dos outros debatedores.

Podemos analisar no gráfico que a intersecção (1;5) configura-se como um
argumento de alta relevância e pouca plausibilidade, que resultará nas con-
sequências do primeiro caso anterior. Já na intersecção (4;1) se estrutura ao
segundo caso, sendo necessário que o debatedor fuja dessas construções em
seus argumentos. Não obstante, aponta-se no gráfico o caso de intersecção
(4;5) sendo este o ideal para se consolidar como um bom argumento, tendo
os vetores de relevância e plausibilidade altos. Um bom debatedor utiliza
essa ferramenta gráfica não apenas para a verificação dos seus argumentos,
mas também para os demais debatedores de outras casas para saber quais
argumentos são mais fortes que outros, na qual utiliza a refutação estratégica,
mitigando o caso alheio e elevando a sua bancada no debate.

CAPÍTULO 3: Principais Falhas na Argumentação de um Debatedor

As principais falhas na argumentação de um debatedor se configura em 3 cir-
cunstancias:

1a Superficialidade do Argumento;
2a Generalização do Argumento;
3a Exagero do Argumento.

É necessário o entendimento do debatedor para a existência de mais falhas ar-
gumentativas, no entanto, essas são as mas recorrentes dentre a classe dos iniciantes
e experientes debatedores, necessitando um conhecimento mais aprofundado para
resolução destas problemáticas.

3.1 Superficialidade do Argumento:

A superficialidade do argumento se estrutura quando o debatedor apenas
institui a ideia originaria como conclusão de um suposto argumento, ou seja, a
base de análise em diversas premissas para a sustentação lógica do argumento
é fraca ou inexistente. Para a conclusão do argumento é necessário a existência
de um aprofundamento da ideia, concretizando o argumento agregando pre-
missas que geram uma concatenação lógica para dáı gerar uma conclusão
fundada.

EX: A crise politica brasileira repercuti na criação de maiores crises na
economia, a exemplo do desemprego, aprofundando e alimentando a linha da
pobreza no páıs.

Atrelado a está problemática, o debatedor pode sofrer com a desapro-
priação do seu argumento por outra bancada. Isso ocorre quando um membro
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do debate utiliza um argumento já apresentado, mas foi insatisfatório por não
ter profundidade ou clareza, vendo está situação, as demais bancadas podem
reiterar seu argumento dando a ele embasamento lógico e satisfatório. Por
consequência, a bancada que se apropriou do argumento ganha pontos e se
torna o próprio proprietário dele prejudicando a bancada que inciou com o
pensamento. Tudo isso se deu por consequência da falta de aprofundamento
inicial pelo primeiro dono do argumento.

3.1.1 Como solucionar a superficialidade no argumento:

A utilização de perguntas na sua ideia original, causa automaticamente
um aprofundamento argumentativo, integro a isso, a utilização de detalha-
mento de agentes que devem atuar para a concretização e evidencia do seu
argumento no cenário real da sociedade. A exemplo de perguntas temos: “Que
consequências no mundo real seguirá disso?”;”Quem sofre e quem se benefi-
cia?”, “Por que esse grupo é relevante?”, “De que modo poderia os beneficiar
ou prejudicar?” Tudo isso configura uma maior blindagem argumentativo e
gera muito mais aprofundamento à sua linha lógica expositiva.

3.2 Generalização do Argumento:

Isso ocorre quando estamos tratando de grupos interligando-os a uma von-
tade particular e constante, ou seja, se pegarmos dois grupos de análise, po-
demos observar que cada um possui uma vontade e um interesse sobre aquela
determinada ideia da moção inicial, quando um debatedor apenas afirma que
ambos buscam sempre o mesmo fator comum, isso torna uma falácia e pode
ser descreditado pela adjudicação ou por debatedores de outras bancadas. Um
grupo “A” que possui algumas semelhanças com o grupo “B” é afirmado pelo
debatedor que possui interseres e politicas de solução idênticos o que não é
posśıvel ser aceito.

EX: A solução para os indiv́ıduos que estão presos à pobreza é criação,
pelo governo Federal atrelado aos governadores estaduais, de conjuntos ha-
bitacionais e de ajuda a moradia (exclui grupos desempregados, dependentes
qúımicos ,etc..).

3.2.1 Como solucionar a generalização do argumento:

É necessário a identificação e construção de nexo de convergência en-
tre os grupos apresentados e ações de relevância pro debate, buscando uma
vinculação com a monção e plausibilidade para o maior denominador comum
dentro do seu argumento. Resolvendo a sentença anterior podemos dizer que
a melhor solução para o enfrentamento aos indiv́ıduos presos a pobreza, são
programas de capacitação desta população para o mercado de trabalho e dis-
tribuição de dinheiro para está comunidade, havendo uma fiscalização por
parte do governo para a manutenção ou não deste auxilio (não exclui ninguém
e beneficia todos os membros deste grupo). Para a efetivação do debatedor é
necessário sempre a visualização ampla de cada grupo citado no debate, vin-
culando esses grupos a suas argumentações de forma efetiva e fundamentada.

3.3 Exagero do Argumento:

Podemos denominá-lo também como “argumento megalomańıaco”, na qual
o debatedor apresenta impactos de resolução que não correm na prática ou
são distorcidas pelo membro do debate alterando por completo o status quo.
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Estes argumentos são uma subdivisão do caso das coordenadas (1;5) da tabela
1, apresentada no ińıcio do material, na qual possui grande relevância pro
debate, mas é pouco plauśıvel que vá ocorrer como o debatedor afirma. O
exemplo bem claro disso é a afirmação que a guerra comercial entre China e
Estados Unidos será resolvido unicamente repartindo igualitariamente as suas
fronteiras de influencia ou afirmar que a criação de empregos pra todos no
Brasil vai trazer o fim da desigualdade social. São exemplos claros de não
validação de argumentos, mas possuem ampla relevância pro cenário social e
global.

3.3.1 Como solucionar o Exagero no Argumento:

A resolução de pequenos casos que interfiram na mudança do cenário
atual são muito mas benéficos que atuação de impactos grandes e que mexam
em grandes grupos, pois ao fazer isso o debatedor assumi o ônus da mudança
ou permanência total do cenário da moção, o que pode ser imposśıvel. Logo
mostrar mudanças pontuais e plauśıveis que são necessários para uma solução
debatida, tonasse um grande meio para validação do seu discurso e assumi
um ônus menos significativo a sua bancada. Por tanto, a construção do argu-
mento deve se pautar na racionalidade e observação do cenário representado
na moção, fazendo com que o argumento trazido em sua exposição seja a chave
para mudanças ou permanecia de áreas espećıficas, mas de grande relevância
para o desenvolvimento do debate.

CAPÍTULO 4: Como Evoluir sua Argumentação

Para o desenvolvimento de um debatedor é necessário o entendimento de seus
próprios pontos fracos e fortes e sempre aprimorá-los. A autoanálise é um treino de
sinceridade e comprometimento consigo mesmo, o debatedor deve avaliar quais os
assuntos que ele não domina e quais se saem melhor, sua interação com sua dupla ou
até mesmo sua organização no debate. Ao identificar seus pontos fracos é necessário
treiná-los com mais ênfase e estratégia para cada vez se tornar um debatedor melhor.

A utilização da metanálise também se faz presente para a evolução de um bom
debatedor, a utilização de diferentes áreas de conhecimento para a construção de uma
nova procedência ao debate garante pontos em relação aos demais, no entanto, para
utilização desta ferramenta é necessário que o debatedor sempre busque assuntos
diversos e de diferentes áreas, refinando a sua capacitação como individuo cŕıtico
e como debatedor competitivo. Desta forma, a consolidação de novos argumentos
vem da prática e de melhoria do próprio indiv́ıduo, sempre utilizando a técnica de
debate com pilar de sua evolução e marco de abertura para um novo horizonte no
mundo dos debates.
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