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Este artigo tem por objetivo estudar as sequências textuais argumentativas no 
Folha 

 na secção 
aspectos teóricos da Análise Textual dos Discursos (ATD), em especial, os estudos 

de cada amostra selecionada, mas, mormente, na situação de comunicação que 

um debate mais amplo atinente à questão da polarização partidária e da divisão do 

Palavras-chave: sequências textuais argumentativas – tipo de discurso - gênero de 

intend to consider within this principle not only the textual plan for each selected 
sample, but, especially the situation of communication that the journalistic instance 
render available, in the newspaper via, three comments from readers on the sameis 

regardings the issue of partisan polarization and division of the country as a conse-
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0. Introdução

Esse trabalho tem por objetivo estudar as sequências textuais argumentati-
 (dora-

vante, Folha

-

Folha

uma concepção de gênero de discurso e tipos de discurso pela qual classi-

-

à luz das propostas teórico-metodológicas da ATD acerca das sequências 

1. Gêneros e tipos de discurso

A categoria de gênero de discurso é baseada em critérios situacionais 
como o papel dos interlocutores, o objetivo, o suporte, a organização tex-

-

empreendimentos de Bakhtin, os estudos acerca dessa noção ampliaram a 
diversidade dos gêneros de discurso, implicando-os na noção de eventos 

-
curso se deve a certa estabilidade dos aspectos internos dos textos produ-

-
dando dentro de cada formação sociodiscursiva, produziram os gêneros de 

dependeu da existência de uma formação sociodiscursiva ligada a essa ati-
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publicados em livros ou blogs
considerado um critério essencial, já que gêneros de discurso como artigo 
de opinião, crônica e entrevista, nascidos para e no jornal, são, muitas 
vezes, compilados e reunidos em livros, blogs e sites -

 

submeta aos aspectos formais do gênero em questão de maneira a respeitar 

Deste modo, seguindo os critérios do modelo instaurado pela instância 

 do jor-
nal Folha, a situação de comunicação diz respeito àquilo que é de natureza 

situação de enunciação a qual o leitor está inserido, ou seja, o modelo de 

sociais dos interlocutores, pela sua localização temporal e espacial e pelo tema 
-
-

Assim, os textos produzidos pelos leitores e publicados no jornal per-

-
duos que, numa dada comunidade, se dedica à atividade de produzir textos 
de imprensa (nos jornais, na rádio, na televisão e na internet) constitui uma 
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formação sociodiscursiva, que é responsável por um determinado tipo de 

comentários dos leitores são selecionados para exercer os papéis sociais 
-

2. As sequências argumentativas

-

vista (A), elidindo ou refutando uma tese anterior (B) e propondo uma 
nova tese (C). Essa estrutura composicional de escrita foi bastante usada 

a sequência (A) - (B) - (C), baseia-se, sobretudo, na organização de um 
conjunto de enunciados, podendo vir a aparecer em meio a outros tipos de 

Uma que se fundamenta na qualidade de persuadir ou convencer o inter-
locutor ao propor uma nova tese, independente de uma lógica formal, ou 

de organização enunciativa, as sequências argumentativas se distinguem 

perspectivada sob o enfoque retórico, as sequências narrativas, descritivas, 
explicativas e dialogais, considerando o contexto pelas quais são produ-

-
-

No esquema abaixo, podemos visualizar os movimentos de demons-
 uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma 



53As sequências textuais argumentativas no gênero comentário do leitor da Folha de São Paulo

Esquema 1.

(D) (C), 
(W), (B) e (C), como 

apresentado abaixo: 

Dados Conclusão

Garantia ou Certificação

Suporte ou Apoio

Modalizador Restrição

Esquema 2. 

(D) 
(W) As pessoas nascidas nas Bermudas são 

(B) (Q) (R) 
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(C)
(Q) e (R) nem 

sempre vêm escritos nas sequências argumentativas, eles podem ser inferi-

na perspectiva de Toulmin, não podem ser tomadas como sequências axio-
lógicas, já que elas podem ser refutadas ou reformuladas, caso os modali-

Esquema 3.  (Adam 2011: 234)

à Retórica no que se refere à veracidade ou à falsidade de uma proposição e 

(P.arg 0), com a qual o 
movimento argumentativo dialoga (P.arg 2) e (R) e contra a qual se posi-

(C) ou (nova) Tese (P.arg 3). 
Segundo o autor, esse esquema não obedece a uma ordem linear obri-

-

-
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-

A inclusão da macroproposição Tese Anterior (P.arg 0), proposta por 

que qualquer texto, mesmo monologal, responde a outros textos, impli-

Esquema 4.

caso não ocorram, faz-se necessário, para uma adequada compreensão, 
-

-
tiva pode tornar-se mais complexa ao integrar fases narrativas, descritivas 

-
-

rem em uma ideia base: a essência de qualquer esquema argumentativo 

3. As sequências argumentativas no gênero “comentário do 
leitor”

-
tários do leitor publicados na secção  da Folha de São 
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leitor da Folha

Comentário 1

Agora que Dilma venceu, vemos uma profusão de palpites sobre o que ela deve 

pode sugerir o que quiser, mas as linhas mestras do governo serão traçadas por 

Dados                                                                                              Asserção

(Premissas)       

 

Apoio
Esquema 5.

Esse esquema nos permite separar os Dados (D) -
clusão (C)
este direito nas urnas] e o Apoio (B) que se vale de macroposições que, 
embora não estejam articuladas à conclusão, não a invalidam: [vemos uma 
profusão de palpites sobre o que ela deve fazer de seu governo], [vindo de 

 (C), 
que as eleições foram justas e democráticas, no entanto aqueles que, por-
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o Brasil, uma das funções da democracia é a proteção dos direitos humanos 

De outro modo, é por meio de inferências que podemos recuperar as 

(W), (Q) e a Restrição (R), as quais garantem 
(C).

governado por quem conquistou esse direito democraticamente nas urnas, 

-

pode ser disposto como na tabela a seguir:

Tabela 1. Comentário 1.

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 Conclusão 

Dilma venceu. 

Garantia ou Certificação 

 Modalização que remete para uma 
Restrição  

Vemos uma profusão de palpites sobre o que ela deve 
fazer de seu governo; vindo de cidadãos que não 
votaram nela. 

Apoio 

As eleições constituem um sistema democrático.  

Quem não votou no candidato vencedor não tem 
direito de opinar acerca de questões políticas no 
âmbito federal; 
Quem vence as eleições pode governar o país 
segundo seus propósitos. 

 Dados 

O país será governado por quem conquistou 
democraticamente este direito nas urnas. 
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Em (W), (Q) e (R), temos a recuperação por inferência, estas proposi-
ções nos leva a crer que as democracias se submetem à vontade das maio-

(W) se encontra em posição de confronto com (Q) e (R), no 
sentido de que, como sabemos, um sistema democrático admite a partici-

(P.arg 0) em vista a uma (nova) Tese (P.arg 3). Exploraremos essa pro-

Comentário 2

Simples a razão: em três eleições presidenciais, o PSDB lançou três candi-

Tabela 2.  Esquema 22 de Adam (2011).

__________________________________________________________________________________________ 
  Tese anterior                              Dados              Apoio das inferências              logo                    Conclusão 
__________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                             (Restrição) 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   
                                                                                                                           (Especificação) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
    P.arg 0                                     P.arg 1                        P.arg 2                           P.arg 4                      P.arg 3 
__________________________________________________________________________________________ 

-
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Tese Anterior (P.arg 0) e a (nova) Tese (P.arg 3), -

Painel do Leitor para que (P.arg 0)
comentário 1 [Dilma venceu], e (P.arg 3) 

, proponha uma nova organização interna do par-

Por ora, consideremos a tabela a seguir:

Tabela 3. Comentário 2.
__________________________________________________________________________________________ 
 
   P.arg 0                       P.arg 1                                      P.arg 2                             P.arg 4                   P.arg 3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  Tese anterior              Dados                             Apoio das inferências                    logo                 Conclusão 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

O PSDB não teve a 
capacidade de ganhar 
do PT.

Em três eleições 
presidenciais, o PSDB 
lançou três candidatos.

 
 

 Não firmou nenhum 
nome.

[...] que perdia para 
ele mesmo

  

 
 

A sigla perdeu por 
seus candidatos não 
respeitarem a hora 
certa de cada um.

Na hora de ganhar, 
colocou um candidato 
que governou Minas 
Gerais por oito anos e 
não conseguiu sequer 
ganhar nesse Estado.

 
  

 

 

(P.arg 
0) nas sequências argumentativas permite-nos conceber o funcionamento 

-

portanto, de uma sequência argumentativa mais ampla que inclui, como 
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(P.arg 0) do 

o arranjo proposto pelo jornal na secção , põe em diá-

-

(D) para dar voz 
a outro ponto de vista (PdV) 

quais o PSDB saiu derrotado das eleições presidenciais, atribuindo a der-
rota a gestão do próprio partido na corrida presidencial, atenuando, desse 

Esses pontos de vista (PdV) acerca do resultado das eleições e do rumo 
-

(P.arg 4). Em ambos os comentários, essa 
ausência (

-

(P. arg 1) (P. arg 2) (P. arg 
3) 

Não obstante, se olharmos o gênero comentário do leitor pela situação 

(P.arg 0) e (P.arg 4). A Tese Ante-
rior (P.arg 0) pode ser recuperada se considerarmos as condições sócio-

-

modo, podemos observar que o (P.arg 4)
a menos que] ou por 
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só se] recorrendo-se à Tese Anterior (P.arg 0) -

três candidatos do PSDB concorreram, nos últimos doze anos, às eleições 
-

P.arg 2), não marca, linguisticamente, as restrições da 

(C) ou (nova) Tese (P.arg 3), o texto do comen-

perdeu por seus candidatos não respeitarem a hora certa de cada um], dis-

Sustentação (P.arg 2) por isso a alocamos juntos aos Dados (D). Recupera-
mos, portanto, (P.arg 4) e (P.arg 3)

Tabela 4. Inferências da (nova) Tese, comentário 2.
__________________________________________________________________________________________
 
               P.arg 2                                            P.arg 4                                                        P.arg 3 

      Apoio das inferências                                 logo                                            Conclusão Tese  
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

A menos que

A menos que

Só se

Vemos, portanto, que, no comentário1, o ponto de vista (PdV) sobre o 

PSDB organiza e administra sua candidatura e escolhe seus representantes 
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Comentário 3

A eleição foi marcada pela liberdade de opinião que os eleitores de direita e de 
-
-

fóruns na internet

No comentário 1, os Dados (D)
(D)

(D) são [A eleição foi marcada pela liberdade 
de opinião que os eleitores de direita e de esquerda tiveram nos meios de 

(D)
medida que os aloca nas formações sociodiscursivas marcadas pelos itens 
lexicais  e direita (P.arg 0), no 

-

Na sustentação (P.arg 2),
(C) ou (nova) Tese: [Que os acalorados debates e discussões partidárias se 
transformem em cobranças], [Assim realizaremos nossos papéis de cidadãos, 
exigindo melhorias, criando fóruns na internet, indo às ruas], enunciando de 
forma negativa (P. arg 2)

Esta (nova) Tese (P.arg 3) instaura um diálogo com os dois outros 
comentários, reavaliando o conceito de democracia, refutando a Tese do 

-
menta acerca de estratégias para o PSDB se sair vitorioso nas eleições, 
minimizando o fato de esse partido poder contribuir em outras frentes com 

(P.arg 3), 

 uma sequência textual argumentativa que resulta em uma 
(nova) Tese (P.arg 3) contrária à Tese Anterior (P.arg 0) que tinha por escopo 
a polarização partidária e a divisão da sociedade brasileira entre esquerda e 
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-

pela organização interna desses conteúdos, pelos aspectos formais, pelo 

-

(PdV) pro-
duzidos no Brasil no meses que antecederam as eleições – o enunciador 
fala do lugar da oposição (P.arg 2): [Não podemos deixar que continuem 
acomodados], e, em última instância, fala do lugar do cidadão, politica-

-

 da Folha, o esquema abaixo pode ser elucidativo:

Tabela 5.  Plano global da sequência argumentativa do Painel do Leitor.
__________________________________________________________________________________________ 
 
    P.arg 0                             P.arg 1                         P.arg 2                           P.arg 4                      P.arg 3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  Tese anterior                       Dados               Apoio das inferências               logo                     (nova) Tese 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Comentário 1 e 2              Comentário 3           Comentário 3               Comentário 3            Comentário 3 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Dilma venceu. 
 

O país será 
governado por 

quem conquistou 
democraticament
e este direito nas 

urnas.

A eleição foi 
marcada pela 
liberdade de 

opinião que os 
eleitores de 
direita e de 
esquerda 

tiveram nos 
meios de 

comunicação.

Que os 
acalorados 
debates e 

discussões 
partidárias se 
transformem 

em 
cobranças. 

Não 
podemos 

deixar que 
continuem 

acomodados
. 

A menos que 

 

 

A eleição foi 
marcada pela 
liberdade de 
opinião que 
os eleitores 

de direita e de 
esquerda 

tiveram nos 
meios de 

comunicação.

O PSDB não 
teve a 

capacidade de 
ganhar do PT. 

A sigla perdeu 
por seus 

candidatos não 
respeitarem a 
hora certa de 

cada um. 

Não podemos 
deixar que 
continuem 

acomodados. 

Só se Assim 
realizaremos 

nossos papéis de 
cidadãos, 
exigindo 

melhorias, 
criando fóruns na 

, indo às 
ruas.
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4. Conclusão 

Argumentar, num sentido amplo, consiste em utilizar a atividade verbal a 

As argumentações podem ser apresentadas por meio de textos por excelên-
cia argumentativos ou por textos narrativos, descritivos, explicativos ou 

Neste sentido, estudar as sequências argumentativas que compõem esses 

do leitor por nós selecionados, podemos compreender a construção desses 

de cada gênero de discurso publicado na Folha -

(P.arg 0) e do destaque à (nova) Tese (P.arg 3) que indica um procedimento 
(C) (P.arg 0) 

quanto (P.arg 3) assinalam que o discurso retoma e revela outros discursos, 

de comunicação, veremos que a noção de dialogismo torna-se ainda mais 
presente, já que, nesse enfoque, o jornal, ao publicar os comentários de 
seus leitores, instaura uma função-leitor que visa ampliar o debate atinente 
aos assuntos abordados, logo o efeito de sentido das sequências textuais 

 da Folha não 
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