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Estratégias de argumentação 

Teoria 

 

A dissertação está sempre atrelada à argumentação. Em primeiro lugar, dissertar significa expor ou explicar 

ideias, já a argumentação tem como objetivo convencer ou pelo menos tentar influenciar o leitor do texto. 

Logo, em uma dissertação-argumentativa devemos expressar o que sabemos sobre determinado assunto, 

apresentando razões e evidências para o convencimento do leitor.  

Nessa parte, então, a preocupação do autor deve ser a de fundamentar as ideias desenvolvidas no texto de 

maneira clara e convinvente e, portanto, utilizando as estratégias argumentativas, as quais são fundamentais 

na comprovação de uma opinião. Veja algumas delas:  

 

A argumentação por exemplificação 

A apresentação de exemplos constitui uma forma de elucidar o que está sendo abordado no parágrafo.  

 

Tema: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. 

As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois 

da entrada da Lei Seca em vigor. A proibição absoluta do consumo de álcool antes de se dirigir e a existência 

de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar o sistema. 

Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e, com isso, 

mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei 

 

O argumento de autoridade  

O argumento de autoridade é utilizado quando a opinião ou o conceito de algum especialista em determinado 

assunto para reforçar uma tese. Utiliza-se, portanto, a citação ou a paráfrase.  

 

Tema: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira.  

Diante desse cenário, vale ressaltar que o preconceito é um obstáculo para o tratamento das doenças 

psíquicas no país. De acordo com o pensamento do filósofo Byung-Chul Han, a atual “Sociedade do Cansaço” 

preza pelo excesso de produtividade em relação as mais diversas atividades cotidianas, como por exemplo, 

no trabalho e nos estudos, motivados também pela exposição desses rendimentos nas redes sociais. 

Consequentemente, os cuidados com a saúde mental são negligenciados, visto que a procura a psiquiatras e 

psicólogos seria uma demonstração de fragilidade em relação ao desempenho insatisfatório perante o corpo 

social por causa da persistência do estigma a essas enfermidades. 
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A contra-argumentação 

A contra-argumentação é uma estratégia argumentativa muito utilizada em redações de vestibulares que 

solicitam ao candidato a escritura de uma carta argumentativa. Nesse caso, apresenta-se uma opinião 

contrária à uma determinada tese.  

 

Observe o exemplo abaixo:  

 

Por razões tanto pedagógicas quanto científicas, é importante perceber que as formas e construções do 

português não padrão fazem parte de uma variedade da língua que tem uma gramática própria, e que essa 

gramática permite uma comunicação muito eficaz. No português não padrão que se fala no Brasil, a 

conjugação verbal reduziu-se, é verdade, a duas formas: 

 

Comparado com a representação da gramática normativa, que traz seis formas e seis pronomes diferentes, 

esse paradigma verbal tem tudo para parecer pobre. Mas o inglês e o francês falado também usam só duas 

ou três formas, e ninguém se lembraria de dizer que isso é um problema para aquelas línguas. Note-se que a 

variedade não padrão que distingue nóis cantamo de nóis cantemo consegue distinguir morfologicamente 

dois tempos do verbo (o presente e o pretérito perfeito), uma diferença importante que o português brasileiro 

culto não consegue marcar e que o português europeu marca por uma distinção de nasalidade.  

Em suma, quando tratamos de qualquer variedade não padrão do português brasileiro, estamos diante de 

outro código, e não de erros devido às condições cognitivas dos falantes. Do ponto de vista pedagógico, é 

fundamental perceber que os alunos que chegam à escola falando uma variedade não padrão precisam 

aprender a norma padrão como uma espécie de língua estrangeira. 

(ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos, a língua que falamos.  

São Paulo: Contexto, 2006. p. 176. (Adaptado).) 

 

O trecho “Mas o inglês e o francês falado também usam só duas ou três formas, e ninguém se lembraria de 

dizer que isso é um problema para aquelas línguas” tem um papel de contra-argumentação por comparar dois 

outros prestigiados idiomas que admitem poucas formas verbais em sua estrutura sem que isso lhes cause 

prejuízo de algum modo.  
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A argumentação por concessão 

Esse tipo de desenvolvimento consiste em estabelecer confronto entre ideias, seres, coisas, fatos ou 

fenômenos por meio do contraste (baseado nas dessemelhanças) ou paralelo (baseado nas semelhanças). 

 

Tema: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que em função da implantação da Lei Seca, segundo pesquisas da UFRJ, os 

números de acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcoolismo caíram drasticamente desde o começo 

de 2013. Devido a essa evidência, a tese de Thomas Hobbes de que “a intervenção estatal é necessária, 

como forma de proteger os cidadãos de maneira eficaz” é corroborada. Nesse caso, por meio da Lei Seca, 

através do exame do bafômetro e da aplicação de multas a motoristas alcoolizados, a intervenção protegeu 

a população de maneira vital: salvou milhares de vidas.  

 

Argumentação por redução ao absurdo  

A redução ao absurdo é distorcer o argumento alheio, fazendo assim que o seu seja superior. No entanto, é 

mais comum encontrar essa estratégia argumentativa em textos políticos, por exemplo, não sendo comum 

em textos de vestibulares.  

 

Para ilustrar o conceito, veja o vídeo do canal “Porta dos Fundos”: clique aqui.   

https://www.youtube.com/watch?v=dZVPiR8fJB8
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Exercícios  

 

1. Leia os fragmentos abaixo e identifique quais estratégias argumentativas foram utilizadas nos 

parágrafos de desenvolvimento.  

 

a) Tema: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. 

Outro aspecto de suma relevância para essa mudança foi a definição de limites extremamente 

baixos para o nível de álcool no sangue, próximos de zero. Isso fez com que acabasse a crença de 

que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos e nas reações do indivíduo e que, portanto, 

não haveria problema em consumir doses pequenas. A capacidade de julgamento de cada pessoa, 

outrora usada como teste, passou a não mais sê-lo e, logo, todos têm que respeitar os mesmos 

índices independentemente do que consideram certo para si. 

 

b) Tema: Publicidade em questão no Brasil. 

Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para 

organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em abril de 2014, foi aprovada 

uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflitos entre as empresas, 

organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. Entretanto, tal 

resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. 

Alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já possuem legislação que limita 

os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. Outros, como a 

Noruega, proíbem completamente qualquer publicidade infantil. 

 

c) Tema: Publicidade em questão no Brasil. 

De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, é na infância que os indivíduos passam pelo processo 

de socialização, ou seja, adquirem os valores morais e éticos da sociedade em que se encontram. 

Se, nesse período, a criança for bombardeada por uma série de propagandas ideológicas, ela 

pensará que a felicidade só pode ser alcançada ao lanchar em determinado restaurante, ao 

adquirir determinado brinquedo ou ao vestir determinadas roupas. Há, portanto, a necessidade de 

banir quaisquer tipos de publicidade que utilizem a ingenuidade infantil para a obtenção de um 

maior mercado consumidor.  

 

d) Tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 

Além disso, há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da 

superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. 

Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e 

são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, 

constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob 

a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. 

Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é 

baixíssimo, inclusive os de reincidência.  
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2. Este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a 

sentir na barriga. Sou meio italiano, pizzaiolo dos bons, herdei de minha avó uma daquelas velhas 

máquinas de macarrão a manivela. Cresci à base de farinha de trigo. Aí, do nada, comecei a ter alergias 

respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos. Os 

exames diziam que não tinha nada errado comigo. Mas eu sentia, pô. Encontrei a resposta numa 

nutricionista: eu tinha intolerância a glúten e a lactose. Arrivederci, pizza. Tchau, cervejinha. 

 

Notei também que as prateleiras dos mercados de repente ficaram cheias de produtos que pareciam 

ser feitos para mim: leite, queijo e iogurte sem lactose, bolo, biscoito e macarrão sem glúten. E o mais 

incrível é que esse setor do mercado parece ser o que está mais cheio de gente. E não é só no Brasil. 

Parece ser em todo Ocidente industrializado. Inclusive na Itália. 

 

O tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular 

faz um escarcéu, sem no entanto explicar o tema a fundo. De outro, muitos médicos ficam na defensiva, 

insinuando que isso tudo não passa de modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei muito bem 

que não é só modismo — eu sinto na barriga. 

O tema é um vespeiro — e por isso julgamos que era hora de meter a colher, para separar o joio do trigo 

e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem. 

(BURGIERMAN, D. R. Tem algo grande aí. Superinteressante, n. 335, jul. 2014 (adaptado)) 

 

O gênero editorial de revista contém estratégias argumentativas para convencer o público sobre a 

relevância da matéria de capa. No texto, considerando a maneira como o autor se dirige aos leitores,  

constitui uma característica da argumentação desenvolvida o(a) 

a) relato pessoal, que especifica o debate do assunto abordado.  

b) exemplificação concreta, que descontrói a generalidade dos fatos.  

c) referência intertextual, que recorre a termos da gastronomia.  

d) crítica direta, que denuncia o oportunismo das indústrias alimentícias.  

e) vocabulário coloquial, que representa o estilo da revista.  
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Gabaritos 

 

1.  

a) Causa e consequência. 

b) Comparação/Exemplificação. 

c) Concessão. 

d) Exemplificação.    

 

2. A 

Para convencer o público da influência do glúten e da lactose no desenvolvimento de distúrbios no 

organismo de pessoas sensíveis a essas substâncias, o autor vale-se de um relato pessoal (“Encontrei a 

resposta numa nutricionista: eu tinha intolerância a glúten e a lactose”, “eu sei muito bem que não é só 

modismo – eu sinto na barriga”).  

 

 


