1. Argumento de Autoridade:
A ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser uma
frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou algum
pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. A citação pode
auxiliar e deixar consistente a tese.
Exemplo: tema (violência)
A ideia de que o homem é naturalmente bom, mas corrompido pela
sociedade é fundamental para a compreensão da violência no Brasil. Esse
pensamento traduzido por Rousseau mostra que na sociedade atual
frequentemente fatores sociais influenciam nos atos violentos como um
todo, visto que a realidade em que uma pessoa é inserida frequentemente
determina seus atos. Frequentemente, uma criança que convive em uma
sociedade claramente violenta…
Estrutura:
A ideia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Esse pensamento,
traduzido por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
visto que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Argumento por Causa e Consequência:
Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa (os
motivos, os porquês) e de conseqüência (os efeitos, a decorrência).
Observe:
Exemplo: Tema ( trânsito nas grandes cidades)
O principal elemento gerador do trânsito nas grandes cidades brasileiras
é a carência de planejamento nas vias urbanas. Desde o governo de
Juscelino Kubitschek o incentivo exclusivo ao automóvel fez com que
outras alternativas fossem colocadas em segundo plano ou que até mesmo
fossem esquecidas pelos governantes.

Em virtude disso, o enorme número de carros faz com que o caos da
mobilidade urbana seja cada dia mais evidente no país como um todo…
O principal elemento gerador
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Em virtude disso,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Argumento de Exemplificação ou Ilustração:
A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato (real ou fictício).
Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida
é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos.
Exemplo: tema ( Jeitinho brasileiro)
O “jeitinho brasileiro” pode ser visto como uma série de comportamentos da
população com o intuito de burlar determinadas regras e leis. Esse tipo de
postura pode ser vista principalmente em atitudes cotidianas como o avanço ao
sinal vermelho, desrespeito às filas e até mesmo casos de corrupção e tentativa
de sonegar impostos.
Situação/ teoria ou fato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Esse tipo de XXXXXX pode
ser visto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Argumento de Provas Concretas ou Princípio:
Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos
evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da
realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios (de domínio
público).
Exemplo: tema (homicídios no Brasil)

No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente
grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa
mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra
anual de 27 por mil habitantes. Entre homens jovens (de 15 a 24 anos), o índice
sobe a incríveis 95,6 por mil habitantes.
Situação
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. De acordo com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. Argumento por analogia:
É o argumento que pressupõe que se deve tratar algo de maneira igual,
situações iguais. As citações de jurisprudência são os exemplos mais claros do
argumento por analogia, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo,
influenciado a decidir de acordo com o que já se decidiu, em situações anteriores.
Exemplo: tema (mobilidade urbana)
A mobilidade urbana nas grandes cidades é tão problemática que as relaçōes de
poder de acordo com o tamanho e força podem ser vistas com clareza tal qual
no mundo animal. Assim como os animais de grande porte e mais agressivos
tendem a dominar o ambiente onde vivem de forma bruta e pelo instinto de
sobrevivência, os seres humanos, fugindo do seu predador máximo - o tempobuscam sobrepor os mais frágeis pelos seus objetivos nas vias urbanas.
Situação
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Assim como XXXXXXXXX isso ocorre
também em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. Argumentação por problematização
É aquela que tem como objetivo central mostrar apenas o lado ruim de
determinado ponto apontado como tese ao longo do texto.
exemplo: tema (racismo no Brasil)
Um importante problema que ocorre no Brasil é a recorrência das práticas
veladas de racismo. As frequentes recusas de empregos aos negros, o número
elevado de homicídios entre as pessoas deste grupo e vários outros problemas,
como a marginalização mostram a importância dessa problemática no país.
Além disso, a questão do racismo se torna ainda mais relevante quando ele
passa a fazer parte, por exemplo, de manifestações festivas, como jogos de
futebol. Em um recente episódio…

Um importante problema
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
Além disso,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

