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1. Introdução:

Se tomarmos a acepção de texto como um construto de sentidos, podemos dizer que os
textos argumentativos são aqueles cuja construção de sentidos é voltada para um fim
específico. Além de sua função básica de, digamos, significar, os textos argumentativos se
constroem sobre o propósito de obter a adesão do leitor em relação a uma dada tese. Esse
propósito argumentativo, por sua vez, não se restringe a textos político-eleitorais ou
publicitários, para citar alguns exemplos, mas também a redações escolares.

Em concomitância com uma cobrança cada vez maior da habilidade argumentativa do
sujeito produtor de textos, há uma exigência contígua, relacionada à capacidade de apresentar,
desdobrar e justificar essas ideias. Uma exigência que se manifesta, sobretudo, dada sua
importância, em textos de redação escolar. Gênero que se coloca como quesito obrigatório em
uma grande variedade de cursos de educação básica e/ou superior, bem como em processo
seletivos.

Deve-se levar em conta também que, como um gênero corriqueiro, a redação possui
uma estrutura e, ao mesmo tempo, uma forma de organização de conteúdos, que serve de base
para se desenvolver a habilidade na elaboração de outros gêneros textuais, como projetos,
notícias jornalísticas, artigos científicos etc.

O trabalho com redação, algumas vezes, passa por certos equívocos nos quais se
privilegia antes uma prática descompromissada com as formas pelas quais se chega ao êxito
dos argumentos. Outras vezes, chegamos a encontrar listas de dicas ou macetes que,
supostamente, garantem o êxito do redator. O que reduz a elaboração desse gênero a aplicação
de um conjunto limitado de regras (macetes) através das quais se busca preencher uma
estrutura (introdução, desenvolvimento, conclusão) sem que se desenvolva um conhecimento
ou uma habilidade consciente na elaboração desse conteúdo.

A redação é um dos muitos tipos de texto argumentativo que observamos circular
atualmente tanto em suportes impressos quanto eletrônicos, como editoriais, notícias,
resenhas, discursos eleitorais, artigos científicos, publicidades etc. O trabalho com redação,
por sua vez, não pode prescindir de conhecimentos básicos de procedimentos argumentativos,
os quais não se limitam a um conjunto de regras básicas ou a assimilação de uma lista de erros
mais comuns a serem evitados pelo produtor do texto. Nesse âmbito, é nos estudos de
Argumentação que vamos encontrar as contribuições que propomos apresentar neste artigo.

Os estudos de Argumentação e Retórica enfrentaram amplo descrédito durante séculos
devido à substituição destes por correntes cientificistas que propunham a substituição da
demonstração retórica pela comprovação científica. No entanto, mesmo o discurso científico
recorre a procedimentos argumentativos para demonstrar e/ou provar suas verdades. A
argumentação, nesse contexto, foi retomada, ou antes, refundada, por volta de meados do
século XX graças ao trabalho de autores como Chain Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca,
bem como de Stephen Toulmin.

Inicialmente voltada para o estudo de gêneros retóricos tradicionais, a argumentação
expandiu suas preocupações a outros gêneros assim como se interessou pela argumentação
presente na língua, aquela entendida segundo a qual um argumento depende da carga de
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sentido da palavra em uma dada sentença. Tanto a argumentação na língua quanto a
argumentação no discurso, aquela que coloca o valor dos argumentos na relação do texto com
suas condições de produção, foram incorporadas pela Análise do Discurso. Essa disciplina
manifesta interesse pela construção de sentidos e suas formas de produção segundo gêneros
institucionalizados (discurso religioso, jurídico, publicitário, didático etc) e levou a um
aumento crescente dos estudos argumentativos, os quais consolidaram sua aplicabilidade aos
mais diversos gêneros.

É bastante proveitoso analisar os processos de construção argumentativa aplicados a
redação escolar. Por outro lado, o caminho inverso pode oferecer precioso auxílio para o
trabalho de se construir argumentos nesse tipo de texto. Assim, neste artigo apresentamos as
possibilidades que o chamado esquema de Toulmin, aplicável a análise de argumentos,
oferece ao ensino de redação. Do mesmo modo como a análise de textos auxilia a
compreensão e/ou produção destes, a análise de argumentos é potencialmente rica para a
produção de textos argumentativos. Embora o trabalho de Toulmin não seja recente, suas
ideias ainda são pouco exploradas, sobretudo no Brasil, onde encontramos trabalhos voltados
para a argumentação em Matemática, como o de Nunes e Almouloud (2013).

Nessa perspectiva, este artigo se divide em três partes. Num primeiro momento
buscaremos retomar a noção de argumentação e retórica tal como retomada em meados do
século XX e suas implicações com o gênero redação. Em seguida passamos a apresentar as
proposições de Toulmin e suas possibilidades com o trabalho de redação sempre ilustrando
com exemplos os tópicos mostrados.

2. Argumentação e construção de sentidos:

Sob certo aspecto, a argumentação, entendida como um processo textualizador, é uma
atividade de produção de sentidos. A argumentação é um fato pressuposto em muitos gêneros
de textos e de discursos, mas é certo que caracteriza de modo especial alguns exemplos,
dentre os quais podemos citar as redações escolares. Na argumentação, por sua vez, a
construção de sentidos ocorre em conformidade com um fim determinado. Trata-se de uma
produção de sentidos voltada para o propósito de defender uma tese central.

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996: 16), “toda argumentação visa à
adesão dos espíritos”: a finalidade de toda argumentação é fazer com que o outro adote um
ponto de vista, ou que venha a aderir ao ponto de vista defendido pelo argumentador. O que é
feito necessariamente através da apresentação de argumentos. Vinculada classicamente com a
Filosofia, a argumentação retórica, a partir do trabalho de Perelman e Olbrechts-Tyteca, se
vincula com a Linguística. Uma relação que parece indissociável para os autores, segundo os
quais: “o mínimo indispensável à argumentação parece ser a existência de linguagem em
comum, de uma técnica que possibilite a comunicação” (Perelman e Olbrechts-Tyteca 1996:
17).

Por seu turno, de acordo com Plantin (2004: 52), a argumentação pode ser
caracterizada tanto de modo intradiscursivo quanto de modo extradiscursivo. O primeiro diz
respeito à organização estrutural do discurso argumentativo. Já o segundo diz respeito aos
efeitos perlocucionários, que são aqueles que resultam dos argumentos e tratam, portanto, da
persuasão. Esses dois modos não são excludentes, mas complementares em boa medida, uma
vez que o sucesso dos efeitos perlocucionais depende da organização intradiscursiva do
discurso argumentativo. Dessa maneira, a construção do texto argumentativo não requer
apenas que se vise à “adesão dos espíritos”, conforme o dizer de Perelman e Olbrechts-
Tyteca, mas a construção de argumentos válidos.

Outra distinção apontada por Plantin (2004: 52) é a da argumentação como “expressão
de um ponto de vista, em vários enunciados ou em um único e argumentação como modo
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específico de organização de constelação de enunciados”. No primeiro caso, temos o discurso
enunciado que se apresenta como uma proposição através da qual se visa modificar o
comportamento do outro. Nessa perspectiva, todo enunciado é argumentativo, uma vez que
todo ponto de vista produz um sentido específico em detrimento de outros. Já a argumentação
como constelação de enunciados consiste em um conjunto de operações através das quais se
pretende chegar a uma determinada conclusão. Essa última concepção se aproxima, de certo
modo, da noção de texto, o qual se apresenta como uma constelação argumentativo-
enunciativa.

Essas duas definições também são complementares: no gênero redação, por exemplo,
temos enunciados que são, cada um deles, um elemento argumentativo, uma vez que
produzem sentidos determinados  em detrimento de outros sentidos. A organização desses
enunciados através de uma estrutura redacional nos lega uma constelação de enunciados, que
é o próprio conjunto operacional que caracteriza uma redação. Esta é, assim, tanto a
apresentação de um ponto de vista quanto um enfeixamento de enunciados argumentativos
voltados para a elaboração e defesa de uma tese.

Neste artigo, nos voltamos mais para a estrutura dos argumentos em si, ou, em outros
termos, para a construção dos enunciados argumentativos, os quais são também dotados de
uma espécie de sequência operacional. Trata-se do esquema de Toulmin. Sobre o qual
discorreremos a seguir.

3. A célula argumentativa de Toulmin e sua constituição:

De acordo com Toulmin (1993:115), um argumento se assemelha a um organismo,
uma vez que estes possuem tanto uma estrutura anatômica mais aparente quanto uma
estrutura mais fina, fisiológica. Essa estrutura fisiológica observada nos argumentos é
constituída de certas formas lógicas que permitem estabelecer tanto a validade quanto a
refutabilidade dos argumentos. Temos em princípio, dessa maneira, micro-argumentos dentro
de macro-argumentos. E são aqueles que estabelecem a sustentação destes. Pode-se
depreender, nesse caso, que um argumento não apenas uma declaração ou uma frase assertiva
na qual se apresenta um dado com o qual se visa ao convencimento de alguém. Ele é dotado
de uma rede intrínseca de elementos que garantem sua eficácia, sua validade em relação à tese
a ser defendida.

Por outro lado, pode-se depreender também que um argumento não é uma proposição
infalível a respeito de alguma ideia. Um argumento lógico não é um argumento irrefutável,
uma vez que, pelo contrário, ele já traz em si as condições de sua refutabilidade, ao mesmo
tempo em que antecipa uma possível contra-argumentação. Construir argumentos não
significa antecipar a adesão do leitor a uma causa, mas apenas criar condições favoráveis para
que essa adesão ocorra. Se aplicada a produção de textos de redação, diríamos que trabalhar a
construção de argumentos não visa a oferecer um mecanismo de construção de sentidos
infalível na aprovação de uma ideia, mas a elaboração de proposições que contenham os
elementos necessários para sua validade. Sob certo aspecto, essa construção nos permite que
uma afirmação passe de uma falácia generalizante a um argumento válido.

O esquema de argumentação proposto por Toulmin retoma a problemática do
silogismo clássico de Aristóteles, formado pela premissa maior, premissa menor e conclusão,
o que explica, em parte, a aplicação que o trabalho toulmiano encontra em outras áreas, como
as ciências exatas. O silogismo aristotélico do qual deriva o esquema de Toulmin pode ser
ilustrado da seguinte maneira: A, premissa maior; B, premissa menor; C conclusão. No
entanto, esse sistema possui falhas no que diz respeito à validação da conclusão. Vejamos:

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #970



Todo homem é mortal.
Sócrates é um homem. O macaco não é um homem.

Sócrates é mortal. O macaco não é mortal.

A problemática que se encontra nos dois silogismos possíveis acima é a de que a
premissa menor pode levar a diferentes conclusões, e a de que o caminho para se chegar à
conclusão não é validado, não recebe garantias ou fundamentos. Dessa maneira, podemos
questionar sua sustentação, a validação das ideias que ele apresenta. Vejamos outro exemplo:

Políticos são desonestos.
Sócrates é um político. O mecânico não é um político.
Sócrates é desonesto. O mecânico não é desonesto.

A estrutura silogística aristotélica é, aparentemente, um interessante mecanismo de
construção de raciocínio e, consequentemente, de argumentos, mas de acordo com a
abordagem de Toulmin:

a questão que se coloca agora é saber se esta forma clássica é suficientemente
complexa e transparente. Podemos de maneira adequada classificar todos os
elementos constituintes de nossos argumentos sob as três rubricas, premissa maior,
premissa menor e conclusão ou o número de categorias definidas é enganador1?
(Toulmin 1993: 117)

A principal colocação do autor em relação ao silogismo clássico diz respeito à
validação da conclusão: em que se baseia o argumentador para concluir C a partir da premissa
menor relacionada com a premissa menor? Ou, como um argumentador chega a uma
conclusão C a partir de uma premissa B? Essas colocações levam Toulmin a se preocupar
com a chamada lei de passagem.

Toulmin estabelece sua “célula argumentativa”, conforme a expressão utilizada por
Plantin (2004: 54) para descrever este esquema, com cinco elementos, sendo eles: dado (D), a
conclusão (C), a lei de passagem (G), o suporte e o modalizador (R). Modelo que é chamado
por seu idealizador como “uma primeira ossatura do esquema de análise de argumentos2”
(Toulmin 1993: 122), o que se resume no esquema seguinte:

Esquema 1: a estrutura básica da célula argumentativa de Toulmin

D                                          portanto M, C

Visto que                       Salvo que/Exceto se
G R

1 Tradução nossa de: “La question se pose maintenant de savoir si cette forme classique est suffisamment
complexe et transparente. Pouvons-nous de manière adéquate classer tous les éléments constituants de nos
arguments sous les trois rubriques, ´premisse majeure`, ´premisse mineure` et ´conclusion`?, ou le nombre
restreint des catégories définies est-il trompeur?”
2 Tradução nossa de: “une première ossature de schéma d`analyse des arguments.”
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No esquema anteriormente, D é o dado representa uma proposição, a qual pode ser
entendida como uma premissa maior, se recordarmos o modelo clássico de silogismo. É o
dado que nos levará a uma conclusão. Por sua vez, C é a conclusão obtida através da
proposição D, e M é o modalizador que restringe essa conclusão, que estabelece limites para
que ela seja possível.

Por sua vez, a flecha entre D e C representa a passagem do dado proposicional a sua
respectiva conclusão. O elemento G, por seu turno, representa a garantia que permite a
passagem de uma proposição D a uma conclusão C. Por essa razão, G é chamado de lei de
passagem. Assim, G, a lei de passagem, é o que autoriza o argumentador a passar do dado a
conclusão. E, finalmente R representa a refutabilidade da conclusão, a exceção a que ela está
sujeita mediante a lei de passagem, o que pode ser entendido também como um procedimento
modalizador, que é a atenuação do teor afirmativo da conclusão.

4. A aplicação do esquema de Toulmin:

Para compreender melhor o funcionamento e as possibilidades de aplicação da célula
argumentativa de Toulmin, vejamos passo a passo a aplicação desse esquema. Suponha-se
que tenhamos a proposição, ou o dado seguinte (D): O Código Penal não trata de crimes
virtuais. Esse dado pode levar a conclusões diversas, como por exemplo, crimes virtuais
podem ficar impunes, ou o Código Penal deve ser revisado, ou é preciso discutir a questão.
Mas qualquer que seja a conclusão tirada do dado inicial espera-se que ela, a conclusão (C),
deva ser alicerçada por algum pressuposto através do qual possamos chegar a tal finalização.
Vejamos um exemplo dado pelo esquema a seguir:

Esquema 2: exemplificação do esquema de Toulmin

O Código Penal O Código Penal
não trata de crimes                                                             deve ser revisado

virtuais
D C

O Código Penal é anterior
a época da internet

G

No esquema anterior, observamos o funcionamento da lei de passagem, através da
qual é dada uma garantia a conclusão (C) que a torna legítima em relação ao dado (D). Nesse
primeiro momento é importante salientar que dados e garantias não devem ser confundidos
entre si. De acordo com Toulmin (1993: 122), por exemplo, os dados são invocados
explicitamente, já as garantias são dadas implicitamente através de pressuposição.

A garantia, nesse caso, funciona como um saber pressuposto relacionado ao dado (D).
Mas vejamos a seguir outro exemplo dessa lei de passagem antes de verificarmos outros
elementos propostos pelo autor desse esquema. Partindo da seguinte afirmação: A compra de
votos é crime eleitoral, podemos chegar a conclusões como: a compra de votos deve ser
punida, esquemas de compra de votos devem ser julgados, candidatos que compraram votos
devem ser impedidos de assumir o mandato. Peguemos então a estrutura seguinte:
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Esquema 3: exemplificação do esquema de Toulmin

A compra de votos Políticos que compram
é crime                                                              votos são criminosos

D C

A compra de votos
é proibida por lei

G

Mas, conforme apresentamos anteriormente, mesmo tendo sido efetivada a validade de
uma conclusão, esta pode ser refutada, especialmente se levarmos em conta que a conclusão
se aplica a uma circunstância específica na qual o argumento é aplicado. É o que abre espaço
para sua refutação. Assim, vejamos agora outro elemento do esquema de Toulmin, o
modalizador e a restrição:

Esquema 4: exemplificação do esquema de Toulmin com uso do modalizador

O Código Penal O Código Penal
não trata de crimes deve ser revisado

virtuais
D M, C

G
O Código Penal

é anterior a época R
da internet Salvo se magistrados

aplicarem o Código atual
aos crimes virtuais.

Conforme podemos observar no esquema anterior, a conclusão é passível de ser
refutada, uma vez que se aplica a uma conjuntura argumentativa determinada. Desse modo,
em R, observa-se que a conclusão, mesmo validada pela lei de passagem não é
necessariamente infalível, já que prevê condições nas quais as garantias não a tornam correta.
Nesse caso, R evita que uma conclusão seja tomada como generalizante e, por essa razão,
falaciosa.

Por sua vez, mesmo as condições de refutação assinalam que a garantia pode ser
contestada ou anulada. Ou seja, podem ocorrer circunstâncias em que a garantia precisa de
sustentação. No caso de G, seriam contra-garantias que a invalidariam, proposições como: os
crimes previstos pelo Código Penal são os mesmos praticados no universo virtual, como
estelionato, difamação, apropriação indébita etc. Vejamos outro exemplo da aplicabilidade da
restrição R:
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Esquema 5: exemplificação do esquema de Toulmin com aplicação da restrição

A compra de votos Políticos que compram
é crime                                                              votos são criminosos

D M, C

A compra de votos
é proibida por lei.

G                                                R
Exceto se o ato for
interpretado como

contravenção.

.

Em conformidade com o exemplo anterior, podemos observar que a construção do
esquema de Toulmin não se baseia em valores sociais, mas nos enunciados que preenchem a
célula argumentativa. No caso desse exemplo, não é o universo de crenças segundo o qual
políticos que compram votos são criminosos que leva a validade ou a refutação desta, mas o
enunciado segundo o qual o ato pode ser encarado no julgamento como apenas uma
contravenção.

Desse modo, a simples invalidação da garantia abre espaço para outro argumento, um
contra-argumento. Esse contra-argumento, não possui, devido a sua natureza, uma estrutura
diferente da que já apresentamos, trata-se apenas de preencher a estrutura toulminiana com
outro conjunto de frases. O que ilustramos a seguir:

Esquema 6: exemplificação do esquema de Toulmin com uso da contra-argumentação

O Código Penal O Código Penal
prevê os crimes não precisa ser revisado
virtuais

D M, C

G
Os crimes praticados R

na rede são os mesmos                    Salvo se magistrados
praticados fora dela                       identificarem novas

formas de crimes virtuais.

A lei de passagem é, assim, dependente das circunstâncias do argumento, sua
refutabilidade, por sua vez, abre espaço para uma rede de contra-argumentações, o que pode
caracterizar, por exemplo, um debate polêmico. Mas Toulmin também prevê a sustentação da
validade, ou da lei de passagem. Como nos diz o autor, “mas esta garantia não repousa sobre
outra coisa? O questionamento de uma afirmação particular pode desta maneira levar à
dúvida, sobre um plano mais geral, da legitimidade de toda uma série de argumentos3”
(Toulmin 1993: 127). Nessa perspectiva, a garantia também deve ser sustentada tornando-se

3 Tradução nossa de: “mais cette garantie ne repose-t-elle pas elle-même sur autre chose? La mise en question
d`une affirmation particulière peut de cette façon  aboutir à la mise en doute, sur un plan général de la légitimité
de toute une série d`arguments.”
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aceitável, é o que o autor chama de fundamento da garantia. Conforme podemos observar a
seguir:

Esquema 7: exemplificação do esquema de Toulmin com fundamentação da garantia

O Código Penal O Código Penal
não trata de                                                               deve ser revisado

crimes virtuais
D M, C

G
O Código Penal

é anterior a
época da internet

R
Salvo se magistrados

aplicarem o Código atual
aos crimes virtuais.

F
Antes da internet
não existiam crimes

virtuais

Essa ordem de elementos, por sua vez, não é rígida. Toulmin (1993: 132) considera
dois tipos de estruturas argumentativas que podem ser entendidas como arranjos possíveis dos
elementos esquemáticos já apresentados. Essas estruturas são:

.estrutura retroativa: parte-se de uma conclusão C por causa de um dado argumento.
Por exemplo: (Conclusão C) O Código Penal deve ser atualizado, porque
o código Penal não prevê crimes virtuais (Dado/Argumento);

.estrutura proativa: parte do dado para se chegar à conclusão. Por exemplo: (Dado
D) O Código Penal não prevê crimes virtuais, logo o Código Penal deve ser atualizado
(Conclusão C).

Desse modo, o esquema toulminiano se desdobra em sequências argumentativas
complexas que levam em conta tanto dados explícitos quanto conhecimentos pressupostos.
Entendido em uma escala macro-estrutural, esse esquema pode ser útil para a elaboração de
uma estrutura de redação: os dados, por exemplo, podem ser representados pela introdução. Já
a lei de passagem pode ser trabalhada no desenvolvimento, no qual se sustentam os dados
apresentados na introdução e seu enfoque para a conclusão.  Por seu turno, a conclusão da
célula argumentativa de Toulmin pode corresponder à conclusão do texto. Conclusão na qual
o produtor textual apresenta diferentes perspectivas relacionadas ao problema.

5. O trabalho com os conectores argumentativos:

Considerando que estamos propondo a didatização de um esquema lógico de
construção argumentativa, não se pode deixar de levar em conta na construção de argumentos,
o papel dos conectores argumentativos, suas condições de uso e sua carga semântica. Ao
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apresentar um modelo de célula argumentativa dada pelo encadeamento frasal, Toulmin
oportuniza o trabalho com o uso de conectivos.

Embora o esquema de Toulmin seja elaborado no âmbito da lógica natural, de modo
que não contemple as categorias linguísticas presentes na argumentação, não se pode deixar
de levar em conta o papel dos conectores argumentativos na construção desses argumentos.
Mesmo porque a célula argumentativa propõe uma espécie de encadeamento frasal em que é
importante o papel dos conectores.

Os conectores estabelecem linguisticamente a relação entre os elementos da célula
argumentativa de Toulmin, de modo a estabelecer a passagem de um elemento ao outro.
Vejamos por exemplo as possibilidades de uso de conectores no exemplo anterior:

Esquema 8: exemplificação do esquema de Toulmin com o uso de conectores

Considerando que portanto
Tendo em vista que logo
Uma vez que assim

Hoje existem O Código Penal
crimes virtuais deve ser revisado

D M,  C

G
O Código Penal

é anterior a época R
da internet                             Salvo se magistrados

aplicarem o Código atual
uma vez que aos crimes virtuais

já que a menos que
tendo em vista que exceto se

. tendo em vista que a não ser que
salvo se

F
Antes da internet não existiam

crimes virtuais.
.

No esquema anterior, os termos em negrito assinalam os conectores possíveis que
estabelecem, textualmente, uma conexão coerente entre os enunciados que formam o
argumento em toda a sua complexidade. Dessa maneira, pode-se depreender que o trabalho
com tal esquema possibilita tanto o investimento em raciocínios lógicos quanto o trabalho
com categorias linguísticas, no caso, os conectores, que nos permitem o encadeamento das
partes de um argumento.

6. Desdobramentos e atualizações do esquema de Toulmin:
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O esquema de Toulmin recebeu inúmeros estudos posteriores, os quais acrescentaram
atualizações. Algumas das quais foram compiladas por Adam (2004) e sobre elas
discorreremos a seguir.

De acordo com Adam (2004: 85), a refutabilidade da conclusão prevê a ocorrência de
um contra-discurso, de um ponto de vista adversário: “o indicador de força Q(F) é inseparável
de uma objeção potencial (mecanismo de concessão R) e corresponde à tomada do ponto de
vista de um adversário4.”

Por sua vez, segundo Dominicy (apud Adam 2004: 85), a ocorrência da refutabilidade
da conclusão leva a deduzir que, partindo de um argumento pode-se chegar a uma conclusão
não-C. E para se chegar a esta é necessária uma nova lei de passagem que a autorize. De
modo que Adam (2004: 85) estabelece que os elementos como a restrição, o indicador de
força (G, F e R) podem ser considerados como movimentos argumentativos secundários que
se agregam ao núcleo do argumento.

Já o trabalho de Plantin (apud Adam: 2004: 86) nos lega a ideia do esquema
toulminiano como uma “célula argumentativa articulada as dimensões de um texto5”. Assim,
de acordo com Plantin, essa célula argumentativa integraria uma argumentação estabelecendo
uma posição (uma tese ou uma conclusão) a um dado vindo a sustentar um argumento; e uma
refutação, que é uma alusão a posição de um adversário que sustenta outra conclusão e uma
negação desta posição.

Adam (2004: 93) apresenta uma atualização do esquema toulminiano conforme vemos
a seguir:

Esquema 9: exemplificação do esquema de Toulmin conforme proposição de Adam (2004)

O Código Penal O Código Penal
não trata de                                                               deve ser revisado

crimes virtuais
D C

G R
O Código Penal       Salvo se magistrados

é anterior a            aplicarem o Código atual
época da internet aos crimes virtuais

F
Antes da internet
não existiam crimes

virtuais

Nessa proposição esquemática, Adam (2004: 93) considera que a conclusão seja tirada
dentro de um quadro que a legitime e dentro de uma possibilidade de refutação, de modo que
tal conclusão só seria possível mediante uma possibilidade dada pela lei de passagem e pela
restrição a que está sujeita. Desse modo ao invés de chegar a uma conclusão como certa ou

4 Tradução nossa de: “l`indicateur de force Q(F) est inséparable d`une objection potentielle (mécanisme de
concession R) et correspond à la prise en compte du point de vue d`un adversaire.”
5 Tradução nossa de: “Cellule argumentative, articulée aux dimensions d´un texte.”

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #977



indubitável, chega-se a uma conclusão introduzida por advérbios como provavelmente ou
possivelmente.

7. Considerações finais:

A aplicação do esquema de Toulmin se mostra bastante proveitosa no trabalho com
textos de redação, tanto quanto no que diz respeito à forma de compreensão de argumentos
quanto na forma de construí-los em um texto. Trata-se também de um instrumental
interessante para o desenvolvimento de trabalhos que envolvam debates.

Não se pode esperar do produtor de textos de redação uma prática crítica e consciente
baseada apenas na refacção exaustiva de textos. Mesmo porque a repetição mecânica de
exercícios de refacção pode incorrer na repetição ou na manutenção das deficiências do
produtor textual em relação à construção da teia argumentativa, a estruturação da redação, ao
uso dos conectores argumentativos, por exemplo.

Os conteúdos teóricos, como os que mostramos neste trabalho, favorecem o domínio e
a compreensão de argumentos. E a didatização desses conteúdos permite oferecer uma visão
mais clara sobre a organização e estruturação do texto, uma clareza que possibilita inclusive o
aperfeiçoamento do texto produzido. É o que esperamos ter mostrado neste artigo.
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