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Você precisa disso.
Como você definiria “argumentação”, intuitivamente? Talvez a 
habilidade de convencer um interlocutor a respeito de um ponto 
de vista usando uma sequência de elementos (argumentos) para 
chegar a esse efeito? 

Talvez você tenha encontrado um modo de dizer isso com outras 
palavras, com resultado parecido. Seja como for, acredito que 
você já tenha se convencido de que precisa conhecer e dominar 
bem as técnicas de argumentação para escrever redações 
excelentes - e eu nem precisei argumentar nesse sentido ;)



Os fundamentos

abc123



uma linha condutora
A boa argumentação 
pressupõe que existe uma 
linha condutora, um 
percurso, que vai desde a 
exposição do 
posicionamento que você 
quer defender (que, no 
caso da redação, 
chamamos de tese) até o 
momento em que você 
considera que o trabalho 
de convencimento está 
concluído (conclusão)

tese

argumentos

conclusão



começo e fim, fim e começo

Devido ao modo como a 
dissertação funciona, você 
de fato precisa estabelecer 
sua posição logo no começo 
e depois fundamentá-la por 
meio de argumentos. É de 
se esperar, portanto, que 
exista uma relação bastante 
íntima entre tese e 
conclusão - com a tese 
prevendo a conclusão, e a 
conclusão retomando a 
tese.

tese

argumentos

conclusão



quantidade de argumentos

Não existe um mínimo 
ou máximo de 
argumentos que você 
pode usar para 
defender sua tese. 
Entretanto, é natural 
que, devido à limitação 
de espaço, você só 
consiga desenvolver 
melhor dois ou três 
argumentos.
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A tese “mora” da 
introdução, na maioria 

das vezes, porque é 
mais fácil definir logo 

no começo qual a 
posição que você 

pretende defender. 
De novo, é mais uma 
questão de limitação 

de espaço, não regra.
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Os argumentos 
compõem o 

desenvolvimento do 
texto. Não há um 

máximo de parágrafos 
a usar, mas o mais 

comum é 1 parágrafo 
para cada argumento - 

um modo inclusive 
visual de separar um 
argumento de outro.
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Há muitos modos de 
trabalhar a 

argumentação na 
redação. Vamos ver 

alguns desses 
modos, com 

exemplos.
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Você precisa se 
perguntar isso 

antes
Muito antes da fase de argumentação, é fundamental que você se 
faça algumas perguntas-chave que vão definir como será o texto. 

Essas perguntas precedem inclusive o Projeto de Texto.



• Eu vou escrever sobre o 
quê? Qual o tema ou 
assunto? 

• O que eu pretendo? 
Qual é o objetivo da 
minha escrita? 

• A quem dirijo a escrita? 
Quem é meu leitor/
interlocutor? 

• Como apresentar meu 
ponto de vista de modo 
que o meu leitor 
compreenda sobre o 
que vou dissertar?



A importância 
de se definir 
um ponto de 

vista

A favor

Contra



Um tema pode ser visto por diferentes perspectivas. Se o 
tema for escassez de água, podemos desenvolvê-lo a 
partir das seguintes perspectivas: 

- da responsabilidade do Governo 

- da população 

- dos impactos na economia 

- da mudança de hábitos da população 

Às vezes, a própria coletânea (textos de apoio) já deixa 
pistas sobre como a banca quer que o tema seja tratado



argumentando 
estrategicamente



Eu 

3 estratégias
Há muitas formas de argumentar, e a melhor delas é sempre a que 
mais se adequa a uma situação concreta. Aqui vão as mais comuns:

• Fazer uma pergunta e apresentar uma resposta 

• Causa e consequência 

• Contra-argumento



Eu 

Estratégia I - Pergunta & Resposta
É uma forma bem comum de argumentar, porque permite que você tenha 
o total controle do desenvolvimento ao guiar o leitor pelo seu modo de 
pensar. A regra importante é: se você apresentar uma pergunta, seja em 
qual parte do texto estiver, precisa respondê-la. Exemplo real:

(…) De fato, sem os elementos institucionais, sem a orientação que emana 
deles, a sociedade não tem sustentação, viver-se-ia na anarquia. Mas por 
outro enfoque: estaria a ideologia do filme Matrix correta? Estaríamos 
vivendo em um mundo de imagens falsas? E se estivermos, seria certo 
não termos acesso à verdade? 

Em primeiro lugar, o Estado (instituição maior), a imagem representativa da 
legalidade, do governo e sobretudo, da vontade do povo, que 
teoricamente preza pelo bem estar social, na verdade, é ferramenta de 
manipulação usada pela burguesia para proteger o capital (propriedade 
privada). Por isto baseia-se na polícia e na política (…)

Apresenta as 
perguntas 
condutoras

Começa a 
respondê-las…



Eu 

Estratégia II - Causa e consequência
Estabelecer uma relação de causa e consequência entre eventos e ideias é uma das formas 
de pensar melhor e entender mais a realidade à nossa volta. É sempre um exercício 
importante em todas as áreas da vida. Aplicada à argumentação na redação, a estratégia 
serve para explicar os porquês que sustentam a sua tese. Vamos ver isso na prática, usando 
como exemplo uma redação nota 1000 sobre a publicidade infantil:

Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir 
nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a 
saúde das crianças. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertados pelas grandes 
redes de lanchonetes, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e 
prejudiciais à saúde pelas crianças, interessadas nos prêmios. Esse aumento da ingestão de 
alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. 
 
Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde 
a mais tenra idade. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos 
comportamentais de muitas crianças que, para conseguir acompanhar as novas brincadeiras 
dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não podem compra-
los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros, podendo também ser 
excluídas de determinados círculos de amizade, o que prejudica o desenvolvimento emocional e 
psicológico dela.



Eu 

Estratégia II - Causa e consequência
Note como o autor usa bem a relação causa-consequência: ao invés 
de simplesmente qualificar como ruim a propaganda voltada ao 
público mais jovem, ele mostra que existe uma causa direta entre 
publicidade, hábitos alimentares e a saúde das crianças. 

Depois, estabelece outra relação causa-consequência, essa mais 
evidente do que a primeira: mais publicidade é igual a mais 
consumo, desde cedo. Ao invés de parar aí, ele vai além: o consumo 
de brinquedos e eletrônicos tem um impacto comportamental nas 
crianças.



Eu 

Estratégia III - Contra-argumento
Esta é uma estratégia argumentativa em que o autor consegue pressupor alguns 
posicionamentos contrários de alguns leitores em relação aos seus e os apresenta 
no texto para depois desconstruí-los por meio da defesa do seu ponto de vista, 
mostrando como as ideias contrárias às suas eram fracas e sem sustentação. Veja o 
exemplo, neste caso vindo de um artigo de opinião:

Os porquinhos adoram um argumento: não haveria cestas de lixo 
suficientes. Na orla, as 1.400 caçambas não dariam para o lixo do verão. 
A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 120 litros para 
240 litros. E nunca serão suficientes. Porque o que conta é educação e 
cultura. Ou você se sente incapaz de jogar qualquer coisa no chão e anda 
com o papel melado de bala até encontrar uma lixeira, ou você joga mesmo, 
sem culpa nem perdão. O outro argumento é igual ao dos políticos 
corruptos: todo mundo rouba, por que não eu? Pois é, todo mundo suja, 
a areia já está coalhada de palitinhos, plásticos e cocos, que diferença eu 
vou fazer? Toda a diferença do mundo. O valor de cada um ninguém tira.

contra-
argumento

quebra de 
objeção

contra-
argumento

quebra de 
objeção



Eu 

Estratégia III - Contra-argumento
Como você pôde ver, trata-se de uma estratégia muito poderosa. Ao 
prever objeções do leitor, você se antecipa ao ceticismo dele e o 
“desarma”. 

Isso exige, é claro, que você seja capaz de entender a “cabeça” de quem 
pensa de forma oposta a você: reconhecer que a opinião oposta existe e 
quais são os argumentos usados por os que não concordam com você. 
É, sem dúvidas, um exercício mais sofisticado de pensamento. 

Argumentar assim torna o convencimento mais simples. Ao mesmo 
tempo, exige que o seu trabalho em apresentar e derrubar contra-
argumentos seja hábil e preciso, para não surtir o efeito contrário.



Mas… nem tudo 
o que parece, é
Cuidado: você não pode cair nessas armadilhas que parecem 

argumentos, mas levam a conclusões falsas.



Agora que vimos três estratégias que você pode começar a aplicar 
ainda hoje, chegou a hora de tocar em um ponto importante: nem 
tudo é bom argumento. 

Há dispositivos que têm aparência de argumentos… até soam 
lógicos… mas levam ao engano. O nome disso é falácia lógica. 

Esse tipo de falso argumento às vezes é usado por propagandas 
fraudulentas, políticos indecorosos e até mesmo por pessoas comuns 
com tendências manipuladoras. Vamos ver alguns casos para que 
você se arme contra isso e, sobretudo, jamais caia na tentação de usar 
argumentos falaciosos em um texto seu. 



Eu 

Falácia I - Falsa causa
É o inimigo e o oposto da estratégia de causa e consequência! Na falsa causa, o 
autor quer fazer parecer que uma relação (verdadeira ou não) entre coisas significa 
que uma é causa da outra. 

Isso acontece porque muitas pessoas confundem correlação (ou seja, quando 
coisas acontecem juntas ou uma após a outra) com causalidade (ou seja, quando 
uma coisa realmente causa a outra). Às vezes, correlações são meras coincidências. 
Exemplo:

Joãozinho aprendeu na escola que as temperaturas globais estão 
subindo há alguns séculos. Ao mesmo tempo, ele viu em uma revista 
um gráfico que mostrava que o número de piratas caiu drasticamente 
durante os últimos séculos, também. Logo, piratas resfriam o planeta 
e o desaparecimento deles é a causa do aquecimento global.

Ok, o exemplo é exagerado, mas deu para entender melhor, certo?



Eu 

Falácia II - Argumento ad hominem

Um modo malicioso de argumentar é, ao invés de atacar uma ideia, 
atacar o caráter ou personalidade do oponente. Você vê isso 
acontecendo muito na política, em que campanhas eleitorais focam-
se mais em encontrar os “podres” dos oponentes do que em debater 
ideias.

O parlamentar apresentou argumentos sólidos pela reforma da 
previdência, usando dados e projeções estatísticas sofisticadas. Seu 
oponente, entretanto, pegou o microfone e perguntou aos colegas se 
deveríamos aceitar a proposta de alguém que não tem três 
doutorados em Economia e que provavelmente não consegue 
administrar nem as próprias contas em casa.

(ou seja, que ataca a pessoa, e não a ideia)



Eu 

Falácia III - Argumento ad populum

Nessa falácia, o oponente apela à popularidade de uma ideia ou ao 
fato de que muitas pessoas fazem algo como forma de validação. O 
problema é que, naturalmente, a popularidade de uma ideia não tem 
ligação nenhuma com sua validade. 

Juquinha desafiou Joãozinho: se o Saci-Pererê não existe, como é 
que tanta gente acredita nele? 

Joãozinho, por outro lado, se perguntava: como tanta gente pode 
acreditar em algo baseado na popularidade da ideia?

(ou seja, que apela à multidão)



Para pensar



Agora que vimos como o seu posicionamento deve ser construído na 
redação, com exemplos e estratégias do que você deve e não deve 
fazer, pense nisso: 

•  Você já tinha o costume de usar alguma das estratégias de argumentação, 
mesmo que ainda não conhecesse o nome ou definição? 

• E as falácias lógicas? Você já usou alguma delas em uma discussão ou em 
um texto, acreditando que se tratava de um modo válido de defender seu 
ponto de vista? 

Ao conhecer esses mecanismos, você aprende a pensar melhor e a 
amadurecer suas habilidades de escrita, ao mesmo tempo em que passa a 
reconhecê-los no uso em outros contextos e se “vacina” daquele tipo mais 
manipulador de persuasão. Vale para o Enem, vale para a vida ;)


