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Filosofia 
 

Argumentos 

 

Teoria 

 

O que é argumentar? 

Argumentar, isto é, apresentar fatos, ideias ou razões lógicas que comprovem uma afirmação, é algo tão 
comum no nosso dia a dia, que o fazemos sem perceber. Em casa, na escola, no trabalho, num debate ou 
mesmo numa simples conversa com os amigos, sempre que precisamos justificar as nossas ideias ou o 
nosso posicionamento, recorremos à argumentação. Quem é que nunca precisou justificar um atraso? Ou um 
ponto de vista sobre determinado assunto? Mas, afinal, o que é um argumento?   

Argumento é o conjunto de sentenças estruturado, normalmente por meio de palavras, que expõe um 
determinado raciocínio na busca de justificar, apoiar ou provar a verdade de uma outra sentença. As 
sentenças articuladas pelo argumento como ponto de partida chamamos premissas. Já a sentença final, que 
deriva dessa articulação inicial, chamamos conclusão. Os argumentos são válidos ou inválidos (e não 
verdadeiros ou falsos); um argumento é válido quando sua conclusão é consequência lógica de suas 
premissas. Vejamos alguns dos principais tipos de argumentação. 

  

Analogia 

Analogia (ou raciocínio por semelhança) é um tipo de argumentação no qual passamos de um ou de alguns 
fatos singulares não a uma conclusão universal, mas a outra enunciação singular ou particular. Da 
comparação entre objetos ou fenômenos diferentes, inferimos pontos de semelhança. É claro que o 
raciocínio por semelhança fornece apenas probabilidade, e não certeza, mas desempenha papel importante 
na descoberta ou na invenção, tanto no cotidiano como na ciência, na tecnologia e na arte. 

 

Argumento de autoridade 

Argumento de autoridade consiste em citar um especialista ou uma instituição renomada para justificar uma 
opinião. Note-se que, embora esteja entre as falácias (raciocínios incorretos), o argumento de autoridade não 
é totalmente impertinente, desde que a autoridade seja especialista no assunto abordado. É irrelevante, por 
exemplo, recorrer à autoridade de um cientista para justificar posições religiosas.  

 

Dedução 

Método pelo qual se determina uma conclusão partindo da regra geral para casos singulares. Dizemos então 
que a dedução parte do maior para o menor ou do geral para o particular. Dessa forma, sua conclusão 
constitui algo que já estava contido na premissa, mesmo que implicitamente, o que significa dizer que, mesmo 
que produzam provas conclusivas, os argumentos dedutivos não são ampliativos, ou seja, não acrescentam 
informações ou conhecimentos novos. 

 

Indução 

Por esse método, percorremos o caminho inverso do anterior. Determina-se a regra geral a partir de casos 
particulares. Sendo assim, o particular ou menor produzirá o geral ou maior. É um método pelo qual um juízo 
sobre uma experiência gera uma generalização, a conclusão extrapola as consequências lógicas das 
premissas, ultrapassando as informações disponíveis. Por isso, afirmamos que o método indutivo é 
ampliativo, pois produz uma conclusão nova. Como podemos perceber, esse método é amplamente utilizado 
na ciência, com o devido rigor, critério e controle. 
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Exercícios 

 

1. Na temática da Lógica, leia o texto a seguir sobre os tipos de inferência: 

 

A dedução e a indução são conhecidas com o nome de inferência, isto é, concluir alguma coisa a partir 

de outra já conhecida. Sobre a indução e a dedução, entende-se como inferências mediatas. 

(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1996, p. 68.) Adaptado. 

A autora acima enfatiza a singularidade dos tipos de inferência no âmbito da razão discursiva. Sobre 

isso, observe a seguinte inferência: 

 

Sócrates é homem e mortal  

Platão é homem e mortal  

Aristóteles é homem e mortal   

Logo, todos os homens são mortais.   

 

A inferência expressa o raciocínio 

a) dedutivo. 

b) dialético. 

c) disjuntivo. 

d) indutivo. 

e) conjuntivo. 

 

2. A argumentação é a representação lógica do raciocínio. É um tipo de operação discursiva do 

pensamento, consistente em encadear logicamente juízos e deles tirar uma conclusão. 

(ARANHA, Maria Lúcia. Filosofando, 2001, p. 80) 

Observe o seguinte tipo de argumentação: 

 

A América é um continente habitado 

A Ásia é um continente habitado 

A África é um continente habitado 

A Europa é um continente habitado 

Logo, todos os continentes são habitados. 

 

Ele expressa o Raciocínio 

a) Enunciativo. 

b) Dedutivo. 

c) Indutivo. 

d) Falacioso. 

e) Metafísico 
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3. Há um tipo de conhecimento que se apoia inteiramente no chamado “argumento de autoridade”. Esse 

modo de conhecer é denominado como: 

a) Conhecimento Mítico. 

b) Conhecimento Empírico 

c) Conhecimento Teológico 

d) Conhecimento Científico 

e) Conhecimento Filosófico 

 

 

4. Numa decisão para lá de polêmica, o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, da 17.ª Vara Federal do Rio, 

indeferiu pedido do Ministério Público para que fossem retirados da rede vídeos tidos como ofensivos 

à umbanda e ao candomblé. No despacho, o magistrado afirmou que esses sistemas de crenças “não 

contêm os traços necessários de uma religião” por não terem um texto-base, uma estrutura hierárquica 

nem “um Deus a ser venerado”. Para mim, esse é um belo caso de conclusão certa pelas razões erradas. 

Creio que o juiz agiu bem ao não censurar os filmes, mas meteu os pés pelas mãos ao justificar a 

decisão. Ao contrário do Ministério Público, não penso que religiões devam ser imunes à crítica. Se 

algum evangélico julga que o candomblé está associado ao diabo, deve ter a liberdade de dizê-lo. Como 

não podemos nem sequer estabelecer se Deus e o demônio existem, o mais lógico é que prevaleça a 

liberdade de dizer qualquer coisa. 

(Hélio Schwartsman. “O candomblé e o tinhoso”. Folha de S.Paulo, 20.05.2014. Adaptado.)  

O núcleo filosófico da argumentação do autor do texto é de natureza 

a) liberal. 

b) marxista. 

c) totalitária. 

d) teológica. 

e) anarquista. 
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5. Referindo-se à Filosofia, Montaigne escreve: 

“É singular que em nosso século as coisas sejam de tal forma que a filosofia, até para as pessoas 

inteligentes, seja um nome vão e fantástico, que se considera de nenhum uso e de nenhum valor, tanto 

por opinião como de fato. Creio que a causa disso são esses ergotismos [que significa abuso de 

silogismos na argumentação] que invadiram seus caminhos de acesso. É um grande erro pintá-la 

inacessível às crianças e com um semblante carrancudo, sobranceiro e terrível. Quem a mascarou com 

esse falso semblante, lívido e medonho? Não há nada mais alegre, mais jovial, mais vivaz e quase digo 

brincalhão. Ela só prega festa e bons momentos. Uma fisionomia triste e inteiriçada mostra que não é 

ali sua morada” 

(MONTAIGNE I, 26, p. 240). 

Depois de ler o texto acima, atentamente, assinale a alternativa CORRETA 

a) Montaigne entende que a filosofia destina-se somente a algumas pessoas muito inteligentes, pois 

é inacessível para a maioria delas 

b) Montaigne considera que a filosofia é carrancuda e triste porque é crítica e precisa assustar as 

pessoas 

c) Montaigne concorda que a filosofia é um nome vão e fantástico: não tem nenhum uso e nenhum 

valor para as pessoas inteligentes. 

d) Montaigne argumenta que a filosofia é brincalhona e jovial, aberta a muitos, inclusive para as 

crianças 

e) Montaigne julga que a filosofia deve ser sempre terrível e se contrapor à festa e à alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/exercicios-tipos-de-argumentos
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Gabaritos 
 

1. D 

Inferir, do latim inferre, quer dizer “chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias”. Note-

se que, na inferência em questão, o caminho realizado para chegar a esses juízos ou ideias vai do particular 

para o geral e, portanto, expressa um raciocínio indutivo. 

 

2. C 

Trata-se de um raciocínio indutivo, pois de premissas particulares (“América”, “Ásia”, “África”, “Europa”) 

extraímos conclusões gerais (“todos os continentes...”). 

 

3. C 

O conhecimento teológico representa aquelas verdades alcançadas não com o auxílio puro e simples da 

razão, mas mediante a aceitação dos dados da revelação divina, da fé. Vale-se, de modo geral, do 

argumento de autoridade. 

 

4. A 

Embora trate de uma questão religiosa, o núcleo filosófico da argumentação do autor não é de natureza 

teológica (existência, essência e atributos de Deus), mas sim de natureza liberal, pois defende a liberdade 

individual nos âmbitos político, religioso e intelectual. 

 

5. D 

Montaigne argumenta, isto é, apresenta fatos, ideias ou razões lógicas que justificam a sua afirmação de 

que: “É um grande erro pintá-la [a filosofia] inacessível às crianças e com um semblante carrancudo, 

sobranceiro e terrível.” Para ele, a filosofia “é brincalhona e jovial, aberta a muitos, inclusive para as 

crianças”. 


