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“Na argumentação, além disso, procuramos 

principalmente formar a opinião do leitor ou 

ouvinte, tentando convencê-lo de que a 

razão está conosco, de que nós é que 

estamos de posse da verdade.”

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 

aprenda a pensar. 26 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 380



ARGUMENTAÇÃO: CITAÇÃO/AUTORIDADE

Conforme Erbert (2005, p. 13) “nos últimos vinte anos, adolescentes com faixa 

etária entre 10 a 19 anos, principalmente, têm apresentado maior incidência de 

transtornos alimentares.” Isto ocorre em função da preocupação excessiva com a 

sua aparência e com as mudanças que ocorrem nessa fase, objetivando idealizar 

e alcançar os padrões de beleza e estética explorados pelos meios de 

comunicação, e que na maioria das vezes enaltecem a magreza (ERBERT, 2005).

VASCONCELOS, Sarah Maria Abrahão Tolentino de. INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA INCIDÊNCIA DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES. Disponível em 

<http://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/1723/2/20267212.pdf>. Acesso: 14/05/2017



ARGUMENTAÇÃO: EVIDÊNCIAS 

1. Fatos

2. Exemplos

3. Ilustrações

4. Dados estatísticos 

5. Testemunho



ARGUMENTAÇÃO: EVIDÊNCIAS 

1) FATOS: 
• Só os fatos comprovam, mas nem todos são irrefutáveis; 

• Seu valor de prova é relativo, pois estão sujeitos à evolução 

da ciência, da técnica e dos próprios conceitos/preconceitos 

da vida;

• Os fatos evidentes ou notórios são os que mais provam.



ARGUMENTAÇÃO: EVIDÊNCIAS 

2) EXEMPLOS: 
• Fatos típicos ou representativos de determinada situação



ARGUMENTAÇÃO : EVIDÊNCIAS 

3) ILUSTRAÇÕES: 
• Quando o exemplo se alonga em uma narrativa detalhada e 

cheia de descrições;

• Podem ser reais ou hipotéticas



ARGUMENTAÇÃO : EVIDÊNCIAS 

4) DADOS ESTATÍSTICOS: 
• São fatos, mas fatos específicos;

• Possuem grande valor de convicção; quase sempre são 

prova/evidência incontestável;

• CUIDADO com a manipulação e uso: tem prazo de validade e 

possibilidade de interpretação limitada



ARGUMENTAÇÃO: EVIDÊNCIAS 

5) TESTEMUNHO: 
• Se autorizado e/ou fidedigno, seu valor de prova é inegável;

• CUIDADO com a manipulação e uso: o mesmo fato, 

presenciado por diversas pessoas, pode assumir proporções e 

versões diversas.



ARGUMENTAÇÃO: CAUSA X CONSEQUÊNCIA

CAUSA (os motivos, os porquês) versus CONSEQUÊNCIA (os 

efeitos, a decorrência).

“Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o 

automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por 

trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São 

Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do 

século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a 

tendência é piorar ainda mais o congestionamento – o que leva técnicos a preverem 

como inevitável a implantação de perigos”.

(Adaptado de Folha de S. Paulo. 01/10/2000)



ARGUMENTAÇÃO: CAUSA X CONSEQUÊNCIA
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automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por 
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(Adaptado de Folha de S. Paulo. 01/10/2000)



ARGUMENTAÇÃO: ANALOGIA 

Pressupõe que se deve tratar algo de maneira igual, situações iguais. As 

citações de jurisprudência são os exemplos mais claros do argumento por 

analogia, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo, 

influenciado a decidir de acordo com o que já se decidiu, em situações 

anteriores.

“Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma 

noiva abandonada no altar: perdida, sem saber para aonde ir, de onde 

veio e nem para onde quer chegar. E a questão que fica é se essa noiva 

largada, que são todos os brasileiros, encontrará novamente um parceiro, 

ou seja, uma nova saída para o problema”.



ARGUMENTAÇÃO: SENSO COMUM/DE 
PRINCÍPIO

É o argumento que traz uma afirmação que representa 

consenso geral, incontestável. São mais utilizados quando se 

quer defender um ponto de vista, uma opinião, um argumento 

que é massificado; ninguém irá apelar contra, pois é conhecido 

universalmente.

Exemplo: Quem rouba, deve ir para a cadeia!



ARGUMENTAÇÃO: SENSO COMUM/DE 
PRINCÍPIO

“Justificativa legítima que permite que a conclusão seja quase 

incontestável, pois diz respeito à norma específica criada em 

defesa e garantia da convivência harmônica familiar e social; 

uma ideia impactante a favor da vida e do progresso em sua 

ampla complexidade. Normalmente se refere a valores éticos e 

morais irrefutáveis.”
Sistema Interativo de Ensino: 2º ano – 2. ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 

2012. Língua Portuguesa, fascículo 8, p. 35.



ARGUMENTAÇÃO: FUGA

É o argumento de que se vale o retórico para escapar à 

discussão central, onde seus argumentos não prevalecerão. 

Apela-se, em regra, para a subjetividade – é o argumento, por 

exemplo, que enaltece o caráter do acusado, lembrando 

tratar-se de pai de família, de pessoa responsável, de réu 

primário, quando há acusação de lesões corporais (ou 

homicídio culposo) em que é réu.



ARGUMENTAÇÃO

“VALIDADE” dos argumentos é evidenciada pelas 

justificativas de posições assumidas pelo autor ao 

apresentar informações e opiniões que se complementam 

ou se opõem.

Argumentos x contra-argumento
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