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prepare-se! 
Nesta oficina você tomará contato com diferentes tipos 
de argumento. Fique atento para ajudar seus alunos a 
perceber que a escolha dos tipos de argumento mais 
convincentes depende do auditório. 

objetivo
■ Construir argumentos para defender uma tese.

Sustentação 
de uma tese 
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1ª- etapa

Tipos de argumento
Para escrever um artigo de opinião é preciso, antes de tudo, ter uma tese muito clara 

para defendê-la diante de uma questão polêmica. Afi nal, toda a organização textual do 
artigo, assim como sua consistência, estarão subordinadas à defesa dessa tese. Por isso, 
todo o artigo deve poder ser resumido por um argumento central. É com esse argumento 
que o autor articula sua opinião pessoal (a tese ou a conclusão de seu raciocínio e os dados 
e as justifi cativas que a sustentam).

Assim, é necessário, para escrever um bom artigo de opinião, utilizar argumentos 
consistentes e bem fundamentados, pois são mais fortes e convincentes. O autor do 
artigo tem de informar ao leitor quais as razões que o levaram a tomar determinada 
posição, evitando motivos superfi ciais ou sem justifi cativa, do tipo “porque ninguém que 
eu conheço discorda”, “porque ouvi dizer”, “porque todo mundo pensa assim”, “porque na 
vizinhança todos dizem” etc. 

O articulista precisa, então, defi nir seus argumentos de acordo com o tema escolhido 
e, portanto, também de acordo com o público (o auditório) para quem escreve: um artigo 
para um jornal de economia, por exemplo, deverá apoiar-se em conceitos e valores da 
área, assim como em dados estatísticos, entre outros; para defender uma lei que esteja 
sendo criada, um articulista deve citar exemplos de  situações em que a sua aplicação 
trouxe melhorias; num debate  sobre novos costumes, terá de evocar valores, lembrar 
dados históricos e fazer análises comparativas; e assim por diante. Quanto mais o articu-
lista dominar o tema sobre o qual está escrevendo e conhecer o perfi l e as expectativas 
do auditório a quem se dirige, maiores  serão as chances dele de elaborar uma estratégia 
argumentativa efi caz. 

material
 ` Cópias do quadro “Tipos de argumento” 
(páginas 116-117)

pontos de vista
114114

pontos de vista



Parte dessa estratégia consiste em perceber com precisão que tipo(s) de argumento 
pode(m) funcionar melhor no contexto do debate. Com base na relação lógica estabele-
cida entre os dados, as justifi cativas e a conclusão ou tese tem-se um tipo de argumento, 
conforme exemplifi ca o quadro “Tipos de argumento”, nas páginas 116 e 117.

 atividades
 ▷ Providencie cópias desse quadro e faça uma leitura comentada para que seus alunos 

conheçam os diferentes tipos de argumento. 

 ▷ Em seguida, organize a classe em duplas. Selecione um dos artigos da Coletânea e, 
depois de lê-lo coletivamente, peça aos alunos que identifiquem o argumento central 
do artigo e, com base no quadro, classifique-o. 

 ▷ Você pode ajudá-los fazendo perguntas do tipo: 

 ▶ A que área ou setor (educação, política, ciência, economia etc.) o artigo e seus argumentos estão 
associados? 

 ▶ Qual é a relação lógica (de princípio, exemplificação, autoridade, causa e consequência, 
comparação ou evidência) que se estabelece entre dados, justificativas e conclusão? 

 ▶ Como vocês chegaram a esse resultado? Há alguma indicação no texto para essa resposta?
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Quadro – Tipos de argumento

Tipos de argumento Explicação Exemplo

Argumento 
de autoridade

No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade
da tese ou conclusão [C] defendida a respeito de certos dados [D], 
pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado 
autoridade na área [J].

No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de 
olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras [D]. Podemos dizer que o livro X é racista 
[C], pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações 
que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas [J].

Argumento 
por evidência

No argumento por evidência, pretende-se levar o auditório a admitir a tese 
ou conclusão [C], justificando-a por meio de evidências [J] de que ela se 
aplica aos dados [D] considerados.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) de 2008, o telefone, a televisão e 
o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras [D]. Esses 
dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar [C]. A 
presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma 
evidência desse desejo [J].

Argumento por 
comparação (analogia)

No argumento por comparação, o argumentador pretende levar o auditório a 
aderir à tese ou conclusão [C] com base em fatores de semelhança ou 
analogia [J] evidenciados pelos dados [D] apresentados.

A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem 
seriam os responsáveis [D]. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades 
educacionais – e não da imprensa [C]. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios 
sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem [J].

Argumento por 
exemplificação

No argumento por exemplificação, o argumentador baseia a tese ou 
conclusão [C] em exemplos representativos [D], os quais, por si sós, 
já são suficientes para justificá-la [J].

Vejam os exemplos de muitas experiências positivas – Jundiaí (SP), Campinas (SP), São Caetano do Sul 
(SP), Campina Grande (PB) etc. – sistematicamente ignoradas pela grande imprensa [D]. Tantos 
exemplos levam a acreditar [J] que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil
de só noticiar fatos negativos [C].

Argumento 
de princípio

No argumento de princípio, a justificativa [J] é um princípio, ou seja, 
uma crença pessoal baseada numa constatação (lógica, científica, ética, 
estética etc.) aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados 
apresentados [D], por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas, 
aparentemente, relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos 
ajudam o leitor a chegar a uma tese, ou conclusão, por meio de dedução. 

A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento [J]. 
Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no 
país [D]. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho 
coordenado e planejamento na área [C].

Argumento por causa 
e consequência

No argumento por causa e consequência, a tese, ou
conclusão [C], é aceita justamente por ser uma causa ou uma 
consequência [J] dos dados [D]. 

Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho [D].  
Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada [C]. 
O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens 
encontram de ingressar no mercado de trabalho [J].
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Observações importantes
1.  Na elaboração do texto argumentativo, a ordem dos fatores altera o 

produto, mas não elimina a argumentação; apenas produz efeitos 
diferentes sobre o auditório. O autor pode escolher “ir direto ao ponto”, 
apresentando sua tese ou conclusão logo de cara. Já num contexto 
em que o argumentador considera que seus adversários ignoram um 
princípio fundamental, pode preferir começar o texto lembrando ao 
público, antes de tudo, esse mesmo princípio com base no qual ten-
tará convencer o auditório de uma tese. Por fim, o autor pode entrar 
num debate apresentando, em primeiro lugar, os dados em que se 
baseará para desenvolver o texto. É o caso, por exemplo, da descrição 
ou análise de determinada situação, diante da qual o articulista irá, 
num momento posterior, se posicionar.

2.  Nem sempre os componentes de um argumento aparecem escritos 
com “todas as letras”, podendo estar subentendidos. Cabe ao leitor, 
portanto, perceber quando isso ocorre e resgatar essas “partes” que 
compõem o argumento em sua totalidade.

Jogo Q.P. Brasil
Observe que no verso do tabuleiro há uma tabela na 
qual os alunos poderão colocar os argumentos refe-
rentes a uma das questões polêmicas, de acordo com 
os tipos aqui apresentados. 
Solicite a cada grupo que escolha uma questão polê-
mica e dê-lhes um tempo para preencher a tabela. Em 
seguida, peça a outro grupo que analise a tabela e sugira modifi cações. Outra opção é fazer o 
que propõe a atividade 2 do Manual do jogo. 
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Produção de texto
Chegou a hora de colocar em prática a teoria que você viu nesta oficina: como escolher diferentes tipos de argumentos que 

possam convencer o auditório a aderir à tese que está sendo defendida? 

Para isso, sugerimos uma discussão a respeito da seguinte pergunta: 

Grafite é uma forma de arte?

2ª etapa 

Provocação
atividades 
▷ Para iniciar a reflexão com a turma, sugerimos a exibição de trechos de dois documentários que retratam os universos 
do grafite e da pichação. Ambos estão disponíveis no YouTube: 

▶ Cidade cinza (https://www.youtube.com/watch?v=yNSLpmcfy0g): O longa-metragem de 2013 conta a história de 

uma parede de grafites na Avenida 23 de Maio que foi apagada pela prefeitura de São Paulo. A partir do episódio, os 

diretores Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo entrevistam grafiteiros, governantes e a população para traçar um 

panorama sobre a história do grafite e também discutir a relação controversa que essa manifestação urbana têm com  

poder público.

▶ Pixo (https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew): No filme de Roberto T. Oliveira e João Wainer (2009), a 

pichação é retratada como expressão cultural de grupos marginalizados nas grandes cidades. É também vista como 

elemento agregador, que garante identidade e voz a esses grupos.

Depois de assistir a trechos dos dois filmes, faça uma roda de conversa com os alunos para traçar as diferenças e 

semelhanças entre a pichação e o grafite. Vale a pena ressaltar que ambas são formas de expressão que surgem em 

grandes aglomerados urbanos, nos quais a desigualdade social é mais evidente e em que as características individuais 

se diluem na rotina apressada e no grande contingente populacional. Trata-se de uma apropriação política do espaço da 

cidade, muitas vezes marcado pelo cinza do concreto e pelo excesso de informações.
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3ª etapa 

Repertório de argumentos
Indique ainda que apesar das semelhanças, o grafi te é mais bem aceito por parte da sociedade do 

que a pichação, que tende a ser entendida, na maior parte das vezes, como vandalismo. Ainda assim, 

grafi te pode ser visto como uma forma de arte e, como tal, deve transgredir limites e questionar 

as regras impostas? Ou, apesar do colorido que confere à imensidão cinza, por vezes, viola a 

propriedade privada, não agrada ao gosto de todos e, uma vez que se distribui de forma desordenada 

por muros, pontes e outros suportes, não deve ser tolerado?

Os seguintes textos de apoio devem basear a discussão:

1. “A arte é sobre o que não sabemos e por isso deve poder ser transgressora, indefi nida, 

incompreendida, subjetiva. Sociedade que não tem isso é uma sociedade pobre, sem alma e 

sem potencial criativo. Incompreendido hoje pode ser o gênio de amanhã. Uma sociedade sem 

transgressores é uma sociedade burra.” (Nexo Jornal, 16 de setembro de 2017).

2. “(…)Não constitui crime a prática de grafi te realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio 

público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, 

quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a 

autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas 

pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e 

artístico nacional.” (Lei de crimes ambientais, Lei nº 9.605/98)

3.  Também conhecidos como “Arcos do Jânio”, os Arcos da Rua Jandaia foram pichados na 

madrugada de sábado, 5, na Bela Vista, no centro expandido da cidade de São Paulo. Parte da ação 

foi registrada por equipamentos do programa City Câmeras da Prefeitura. O procedimento durou ao 

menos 30 minutos. 

 Nas imagens, um homem aparece preso a uma corda (como se estivesse praticando rapel) 

enquanto escreve as iniciais “BTH” com tinta branca, contornadas por tintas preta e azul. O sistema 

mostra, ainda, que havia uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estacionada próxima ao 

local no momento da ação - que começou às 3h37.

120
pontos de vista



A Prefeitura informou, em nota, que a limpeza do local está sendo feita. “Uma equipe 

do Departamento do Patrimônio Histórico acompanha o trabalho para, assim, 

preservar as características originais deste bem histórico”, declarou. (O Estado de S. 

Paulo, 7 de maio de 2017).

4. O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afi rmou neste sábado, 14, que vai re-

tirar todos os grafi tes na área conhecida como “Arcos do Jânio” e também limitar as 

obras expostas na Avenida 23 de Maio, na zona sul da capital paulista, onde partici-

pou da terceira ação do Cidade Linda, programa de zeladoria da gestão. Desta vez, o 

prefeito deixou a vassoura de lado e se vestiu de operador de motocompressor.

Doria trocou o uniforme verde de gari, usado nos dois atos anteriores, pelo laranja. 

Com o motocompressor, óculos de proteção, máscara e avental, apagou pichações 

de uma mureta da 23 de Maio. “Pintei com enorme prazer três vezes mais a área que 

estava prevista para pintar exatamente para dar a demonstração de apoio à cidade e 

repúdio aos pichadores”, disse. Ao fi m, o sapato Osklen fi cou todo salpicado de tinta.

Apesar de reconhecer “grafi teiros e muralistas” como artistas, o prefeito afi rmou que 

vai limitar as obras espalhadas pela 23 de Maio. “Os grafi tes serão mantidos em oito 

espaços já defi nidos previamente pela Secretaria de Cultura. Os demais, que já estão 

envelhecidos ou infelizmente foram mutilados por pichadores, serão pintados.” (O 

Estado de S. Paulo, 14 de janeiro de 2017)
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5. Vocês vivem numa queda de braço com a prefeitura, que costuma apagar 

grafites de vocês dos muros da cidade. 

Cara, nem temos muito o que falar sobre isso. Chegamos a ir lá falar com 

eles na gestão do Kassab, mas continuaram apagando nossas coisas. Nosso 

recado já foi dado. Vamos continuar fazendo. Não vamos deixar de falar o que 

queremos falar. Isso é certo. Só não entendo como eles podem se preocupar 

com grafite com tantos outros problemas por aí. Eles vão lá e passam a tinta 

cinza, paga pela própria população. (Entrevista da dupla osgemeos para a 

Revista Trip, 15/7/2013).

6. Desde o início do mês, um tema tem dominado as conversas nos bares e 

os debates na imprensa de Nova York: a passagem do artista de rua britânico 

Banksy pela cidade.

(...) 

Famoso por manter sua identidade em segredo e pelo humor crítico, Banksy 

iniciou em 1º de outubro o projeto “Better Out Than In”, uma residência de 

um mês em Nova York.

A cada dia, uma nova obra aparece em algum canto da cidade, atraindo 

imediatamente pequenas multidões de fãs munidos de câmeras e celulares e 

provocando reações apaixonadas.

(...)

O trabalho mais recente (até a conclusão desta matéria), revelado na segunda-

feira em um muro no sul do Bronx, traz a figura de um menino escrevendo com 

uma lata de spray a frase “Ghetto 4 Life” (“gueto para toda a vida”), enquanto 

um mordomo segura uma bandeja com mais latas.
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A frase gerou debate entre os moradores do bairro – o mais pobre de Nova York e famoso por 

seus grafi tes – e foi recebida com estranheza por alguns.

Segundo a imprensa, os proprietários do local já estavam em busca de ajuda para proteger a 

obra de depredações e evitar o destino de outros trabalhos de Banksy na cidade.

No domingo, a fi gura de um menino segurando um martelo desenhada em uma parede do Upper 

West Side sofreu uma tentativa de depredação poucas horas depois de descoberta. O ataque foi 

impedido por pessoas que passavam pelo local.

No Brooklyn, uma porta de ferro foi colocada em frente à parede com um grafi te de Banksy, que 

havia sido depredado e, posteriormente, restaurado por moradores na semana passada. Apesar 

de admitirem que o proprietário talvez esteja bem intencionado, nova-iorquinos e turistas que 

foram até o local reagiram com indignação por não conseguir ver a obra.

(...) 

Nessas três semanas em Nova York, Banksy conquistou admiradores e inimigos.

Na quinta-feira passada, o jornal New York Post anunciou em sua manchete que a polícia de Nova 

York estava à caça do artista.

Nos dias seguintes, integrantes do Departamento de Polícia negaram a informação, mas o 

prefeito Michael Bloomberg criticou o trabalho do artista e disse que “o grafi te desfi gura 

propriedades e é um sinal de decadência e perda de controle”.

“Não é minha defi nição de arte”, afi rmou o prefeito. “Ou talvez seja arte, mas não deveria ser 

permitido. E acho que é exatamente isso que a lei diz.”

As reações negativas não vêm apenas das autoridades, mas também de grafi teiros locais. Além 

dos que reagem com violência, depredando as obras do britânico, e dos que tentam se fazer 

passar por Banksy, há os que preferem recorrer ao humor.
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▷ Procure realizar a leitura da coletânea orientando-se pela 

tabela com os tipos de argumentos que vimos anteriormente. 

Neste texto, é possível identifi car quais tipos? Além disso, eles 

contribuem para sustentar qual tese? Grafi te é uma forma de arte 

ou é vandalismo e violação do patrimônio público?

▷ Você pode dividir a lousa em duas partes e pedir aos alunos 

que, com base na coletânea, enumerem seus argumentos de 

modo a se posicionar sobre a questão.
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4ª etapa 

A construção da opinião
▷ Após as atividades de leitura crítica e debate, peça aos 

alunos que elaborem parágrafos argumentativos nos quais eles 

se posicionam a respeito do tema e, ao mesmo tempo, lançam 

mão de algumas das estratégias vistas na oficina: argumento de 

autoridade, argumento por evidência, argumento por comparação 

(analogia), argumento por exemplificação, argumento de princípio 

e argumento por causa e consequência.

▷ As produções podem ser revisadas por você e reescritas 

pelos alunos antes de formar um painel de opiniões a respeito 

do assunto. Neste painel, os alunos também podem registrar o 

processo de debate e incluir trechos da coletânea, imagens de 

grafites, cenas dos documentários e outras notícias que tenham 

pesquisado.
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