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Redação 

Falhas na argumentação 

Teoria 

 

Argumentar é a arte de persuadir, usando, de maneira habilidosa, argumentos que se provem consistentes. 

Além disso, argumentar não é o mesmo que negar, refutar ou proibir. Pode-se dizer, então, que a 

argumentação consiste no ato de convencer, comprovar uma proposição ao interlocutor, no intuito de 

corroborar com aquilo que foi proferido. No entanto, um argumento mal construído pode provocar falhas na 

argumentação.  

 

Entre os séculos XVIII e XIX, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, dedicou sua vida a formular críticas a 

outros filósofos e construir uma filosofia vista, muitas vezes, como pessimista, preconceituosa e 

questionadora. Em um de seus tratados mais famosos, A arte de ter razão, apresenta 38 estratégias de 

discussão, a partir de sua filosofia erística – uma técnica argumentativa de busca pela razão, sem que 

necessariamente se encontre a verdade sobre um assunto –, por meio das quais ensina a arte de vencer uma 

discussão a partir de truques e ataques ao oponente, escondendo os defeitos da defesa e, então, ainda que 

momentaneamente, derrotando o outro argumentador.  

 

De acordo com o filósofo, ao refutar uma tese, há duas formas de prosseguir com a argumentação: a partir 

de uma contra-defesa com foco na questão em si, atacando o seu próprio conteúdo (ad rem), ou com foco no 

oponente, de certa forma fugindo à discussão por meio de ataques pessoais (ad hominem).  

 

Algumas estratégias: 

• Estratégia 1: Generalizar as afirmações do oponente. 

• Estratégia 6: Mudar as palavras do oponente para confundi-lo. 

• Estratégia 23: Provocar o oponente. 

• Estratégia 29: Não se importar em fugir do assunto se estiver a ponto de perder. 

• Estratégia 36: Confundir e assustar o oponente com palavras complicadas. 

 

Veja alguns exemplos de falhas argumentativas. 

 

Círculo vicioso  

É um tipo de falha argumentativa em que o argumento se torna cíclico, pois o efeito acaba reforçando a causa.  

Veja o exemplo abaixo: 

 

“A violência é fruto da miséria social, pois com a pobreza muitos apelam para atos violentos a fim de obter 

seu sustento e, com isso, investe-se cada vez mais em segurança. Esses recursos poderiam ser alocados em 

educação e saúde, o que promoveria maior justiça social.” 
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Confusão de causa e efeito  

Este tipo de falha argumentativa está presente em argumentos que deveriam ser consequências do problema 

mostrado, mas não são.  

 

Por exemplo: 

“As novelas são, hoje, as maiores causadoras da violência urbana, pois incentivam atos de agressão contra a 

sociedade”.  

 

Fuga do assunto 

A fuga do assunto é um problema frequente em provas de vestibulares. Esse problema consiste em desviar 

seu texto da temática proposta para a sua redação. Em algumas provas, a fuga pode zerar a redação do 

candidato. Veja o exemplo abaixo:  

 

“O racismo é um grande problema na sociedade. Se cada indivíduo fizer a sua parte, o Brasil poderá se 

transformar. Precisamos investir em educação, melhorar as condições de moradia da população (...)”.  

 

Falsa analogia  

As comparações podem ser problemáticas para uma argumentação quando os elementos comparados não 

possuem relação e podem levar a leitura a uma conclusão incorreta. 

 

Por exemplo: 

“Governar um país é como gerir uma empresa, assim como a gestão de uma empresa responde unicamente 

ao lucro de seus acionistas, também o governo deve fazer o mesmo”.  

 

Simplificação exagerada  

A simplificação consiste em resumir superficialmente uma informação complexa. Essa falha na 

argumentação demonstra um desconhecimento do assunto a ser tratado, o que enfraquece o texto 

argumentativo. Veja abaixo: 

 

“O combate à violência deve ser feito com mais cadeias e com penas mais rígidas. Dessa forma, 

conseguiremos extinguir totalmente o crime na sociedade”.  

 

Generalização 

A generalização é um problema para a argumentação, uma vez que pode haver exceções em relação ao que 

está sendo apresentado. Por exemplo: 

 

“O grande problema do Brasil são os políticos, os membros do Legislativo são corruptos e essa corrupção 

impede que o dinheiro desviado possa ser aplicado em escolas, em hospitais e em moradias melhores.”  
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Estereótipos 

Os estereótipos precisam ser evitados, pois trazem ideias muitas vezes enraizadas que podem ser 

prejudiciais em uma argumentação, pois é uma caracterização pejorativa de outrem. E, consequentemente, 

pode levar a outras falhas argumentativas, como por exemplo, à generalização. 

 

Simples inspeção 

A simples inspeção acontece quando construímos argumentos baseados em sentimentos, emoções, que 

também podem prejudicar a nota da redação. Esses argumentos, normalmente, não têm muitos fundamentos 

diferentes do próprio sentimento, o que é ruim para um texto dissertativo-argumentativo, pois não é 

fundamentado por fatos.  
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Exercícios  

 

1. (UFJF) “A gente viemos do inferno – nós todos – compadre meu Quelemém instrui. Duns lugares 

inferiores, tão monstro-medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por um relance a 

graça de sua sustância alumiável, em as trevas de véspera para o Terceiro Dia. Senhor quer crer? Que 

lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar; e o calor e o frio mais perseguem; e, 

para digerir o que se come, é preciso de esforçar no meio, com fortes dores; e até respirar custa dor; e 

nenhum sossego não se tem. Se creio? Acho proseável. Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba, 

soante que mesmo vi e assaz me contaram; e outros – as ruindades de regra que executavam em tanto 

pobrezinhos arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, 

não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda 

meio vivas, na beira de estrago de sangues... Esses não vieram do inferno? Saudações. Se vê que 

subiram de lá antes dos prazos, figuro que por empreitada de punir os outros, exemplação de nunca se 

esquecer do que está reinando por debaixo. Em tanto, que muitos retombam para lá, constante que 

morrem... Viver é muito perigoso.” 

ROSA, Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.  

 

No fragmento acima, transcrito do Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, Riobaldo, o narrador-

personagem, expõe ao seu interlocutor uma argumentação que o conduz à conclusão de que “Viver é 

muito perigoso”. Sobre que tema trata a sua argumentação e por que ele chega a essa conclusão? 
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2. (COTIL) Do Pará ao Brasil 

Vamos tentar sintetizar algumas informações sobre a questão indígena no Brasil, procurando mostrar 

como nossa pátria acolhe muitas culturas em suas fronteiras. Há no Brasil uma diversidade cultural 

bastante acentuada, ou seja, aqui em nosso país convivem pessoas que têm modos de vida diferentes. 

Para nos certificar de que isso é verdade, basta lembrar que 1a cidade de São Paulo, a maior do Brasil, 

acolhe pessoas oriundas de vários lugares do mundo: orientais (coreanos, japoneses, chineses), 

europeus (portugueses, italianos, entre outros) etc. Cada grupo de pessoas que mora nesta cidade e 

não deixa de lado suas tradições religiosas, seu jeito de falar, suas comidas, seu jeito de vestir etc. 

forma o que chamamos de colônias, e elas conquistam seu espaço na medida em que valorizam a 

própria cultura. Embora para o povo de São Paulo não haja nada de anormal na vida dessas pessoas, 

ele, o povo, percebe que são diferentes no que se refere a hábitos e costumes. Para todos os efeitos, 

os estrangeiros passam a fazer parte da vida da cidade como verdadeiros “adotados”, pois contribuem 

para o seu desenvolvimento.  

 

Isso vale para todos os estados do Brasil. Cada um tem seu jeito próprio de manifestar suas tradições 

culturais.  

 

Neste mesmo Brasil de 190 milhões de habitantes, moram aqueles que a história passou a chamar de 

índios. E quantos são os índios no Brasil? Aproximadamente 800 mil, e são assim chamados por conta 

de sua existência em nossa terra quando o Brasil foi “descoberto”, em 1500. Estima-se que nessa época 

havia mais de 5 milhões de indígenas ocupando nossa terra de norte a sul, e eles pertenciam a quase 

mil povos diferentes. 

 

Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até 

que restassem apenas duzentos povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos 

são diferentes entre si, não existindo, por isso, o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam 

diferentemente com a natureza em busca da sobrevivência e que, devido a um preconceito sem sentido 

(baseado na tecnologia do não índio), foram rejeitadas como autênticos filhos da terra chamada Brasil.  

Munduruku, Daniel. Histórias de Índio. Ilustrações Laurabeatriz. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996. 

 

De acordo com o texto, a argumentação do autor:  

a) valoriza a diversidade cultural na composição da sociedade brasileira.    

b) trata de forma pejorativa os estrangeiros no Brasil, chamando-os de “adotados”.    

c) refuta a ideia de que cada um tem seu jeito próprio de manifestar suas tradições culturais.    

d) explica que a população indígena foi drasticamente reduzida por se opor à cultura estrangeira.    
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3. (UERJ) Um poema de Vinicius de Moraes 

A flutuação do gosto em relação aos poetas é normal, como é normal a sucessão dos modos de fazer 

poesia. Pelo visto, Vinicius de Moraes anda em baixa acentuada. Talvez o seu prestígio tenha diminuído 

porque se tornou cantor e compositor, levando a opinião a considerá-lo mais letrista do que poeta. Mas 

deve ter sido também porque encarnou um tipo de poesia oposto a certas modalidades para as quais 

cada palavra tende a ser objeto autônomo, portador de maneira isolada (ou quase) do significado 

poético.  

 

Na história da literatura brasileira ele é um poeta de continuidades, não de rupturas; e o nosso é um 

tempo que tende à ruptura, ao triunfo do ritmo e mesmo do ruído sobre a melodia, assim como tende 

a suprimir as manifestações da afetividade. Ora, Vinicius é melodioso e não tem medo de manifestar 

sentimentos, com uma naturalidade que deve desgostar as poéticas de choque. Por vezes, ele chega 

mesmo a cometer o pecado maior para o nosso tempo: o sentimentalismo. Isso lhe permitiu dar 

estatuto de poesia a coisas, sentimentos e palavras extraídos do mais singelo cotidiano, do coloquial 

mais familiar e até piegas, de maneira a parecer muitas vezes um seresteiro milagrosamente 

transformado em poeta maior. João Cabral disse mais de uma vez que sua própria poesia remava 

contra a maré da tradição lírica de língua portuguesa. Vinicius seria, ao contrário, alguém integrado no 

fluxo da sua corrente, porque se dispôs a atualizar a tradição. Isso foi possível devido à maestria com 

que dominou o verso, jogando com todas as suas possibilidades.  

 

Ele consegue ser moderno usando metrificação e cultivando a melodia, com uma imaginação 

renovadora e uma liberdade que quebram as convenções e conseguem preservar os valores coloquiais. 

Rigoroso como Olavo Bilac, fluido como o Manuel Bandeira dos versos regulares, terra a terra como os 

poemas conversados de Mário de Andrade, esse mestre do soneto e da crônica é um 2raro malabarista.  

ANTONIO CANDIDO. Adaptado de Teoria e debate, nº 49. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, out-dez, 2001. 

 

A articulação do primeiro com o segundo parágrafo revela o seguinte eixo principal da argumentação 

do crítico:   

a) valorização de versos coloquiais     

b) descrição de uma poética singular     

c) contestação de artistas modernos     

d) exaltação de uma obra convencional    
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4. (CMRJ) Eu tinha nove ou dez anos, e uma tia, que era pintora, me convidara para ir ao seu ateliê para 

conhecer o local onde ela trabalhava. O pequeno aposento estava frio e tinha um cheiro maravilhoso 

de terebintina e óleo; as telas armazenadas, apoiadas uma nas outras, me pareciam livros deformados 

no sonho de alguém que soubesse vagamente o que eram livros e os houvesse imaginado enormes, 

feitos de uma única página, dura e grossa [...]. 

Francis Bacon observou que, para os antigos, todas as imagens que o mundo dispõe diante de nós já 

se acham encerradas em nossa memória desde o nascimento. “Desse modo, Platão tinha a 

concepção”, escreveu ele, “de que todo conhecimento não passava de recordação; do mesmo modo, 

Salomão proferiu sua conclusão de que toda novidade não passa de esquecimento”. Se isso for 

verdade, estamos todos refletidos de algum modo nas numerosas e distintas imagens que nos 

rodeiam, uma vez que elas já são parte daquilo que somos: imagens que criamos e imagens que 

emolduramos; imagens que compomos fisicamente, à mão, e imagens que se formam 

espontaneamente na imaginação; imagens de rostos, árvores, prédios, nuvens, paisagens, 

instrumentos, água, fogo e imagens daquelas imagens – pintadas, esculpidas, encenadas... Quer 

descubramos nessas imagens circundantes lembranças desbotadas de uma beleza que, em outros 

tempos, foi nossa (como sugeriu Platão), quer elas exijam de nós uma interpretação nova e original, 

por meio de todas as possibilidades que nossa linguagem tenha a oferecer, somos essencialmente 

criaturas de imagens, de figuras. 

(MANGUEL, Alberto. Lendo imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 19-20.)  

 

Nesse sentido, é correto afirmar que Manguel  

a) prefere o diálogo com o leitor à apresentação de seus argumentos.    

b) apresenta sua tese no primeiro parágrafo, por meio de uma narração.    

c) demonstra a pobreza da linguagem verbal, porque ela é incapaz de verbalizar todas as imagens.    

d) articula, por uma condicional, argumentos de autoridade à coletividade expressa na primeira 

pessoa do plural.    

e) apresenta Francis Bacon, Platão e Salomão como as únicas autoridades no assunto, conferindo 

credibilidade ao texto.    
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5. (UNIFESP)  

 

Sou um evadido. 

Logo que nasci 

Fecharam-me em mim, 

Ah, mas eu fugi. 

 

Se a gente se cansa 

Do mesmo lugar, 

Do mesmo ser 

Por que não se cansar? 

 

Minha alma procura-me 

Mas eu 1ando a monte, 

Oxalá que ela 

Nunca me encontre. 

 

Ser um é cadeia, 

Ser eu é não ser. 

Viverei fugindo 

Mas vivo a valer. 

(Obra poética, 1997.) 

 

1“andar a monte”: andar fugido das autoridades. 

 

O eu lírico inclui o leitor em sua argumentação:  

a) na terceira estrofe, apenas.     

b) na primeira estrofe, apenas.    

c) na quarta estrofe, apenas.     

d) na segunda estrofe, apenas.    

e) na segunda e na terceira estrofes.    
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Gabarito 

 

1. Sua argumentação trata da maldade humana. Ele chega à conclusão de que “Viver é muito perigoso” 

porque, de acordo com a sua experiência, a natureza humana é má, perversa, e a “ruindade” é a regra de 

convivência entre os homens. Traz, inclusive, a analogia da humanidade vinda do inferno, revelando toda 

essa ruindade humana.   

 

2. A 

Logo no início do texto, Daniel Munduruku aponta para a diversidade cultural no Brasil, mostrando como 

o país acolhe diversas culturas, que se expressam com modos de vida bastante diferentes. Ao longo do 

texto, ele irá valorizar essa diversidade cultural para, então, entrar na questão indígena.   

 

3. B 

No primeiro parágrafo, o crítico menciona Vinícius de Moraes e o fato de que ele anda em baixa. Em 

seguida, no segundo parágrafo, parte para localizar Vinícius dentro da história da literatura brasileira, 

oferecendo assim uma descrição mais precisa de sua poética singular.   

 

4. D 

Ao citar Francis Bacon, o autor apresenta um argumento de autoridade, conferindo maior validade ao seu 

texto. Além disso, ao valer-se da primeira pessoa do plural, ele cria a ideia de uma coletividade, como se 

seu ponto de vista incluísse todos.   

 

5. D 

O eu lírico inclui o leitor em sua argumentação na segunda estrofe através do uso da locução pronominal 

“a gente”, equivalente ao pronome pessoal reto nós.  

 


