
Eletivas Sabin 2018 

Nome da disciplina 

 Tipologia argumentativa 

 

Departamento 

Português 
 

Professor Responsável  

Denise Aparecida Masson   
 

Número de vagas 

40 vagas  
 

Resumo da disciplina  

O texto dissertativo de valor argumentativo é um gênero tipicamente escolar que, no 
entanto, espalha-se por diversas outras situações de comunicação. Uma de suas 
características fundamentais é a qualidade argumentativa, que pode se manifestar, dentre 
outras opções, na escolha dos tipos de argumentos que serão empregados para o esquema 
dissertativo. Esta disciplina tratará dos diferentes modelos argumentativos que se prestam a 
esta situação de comunicação escrita. 
 

Ementa 

 O que é tipologia argumentativa? 
 Tipos de argumentos e seus efeitos 
 Análise de textos argumentativos com base nas escolhas argumentativas 
 Composição de textos dissertativos com diferentes seleções argumentativas 

 Leitura, compreensão e interpretação de textos à luz da análise de esquemas 
de argumentação 

 

Descrição por aulas 

Aula 01 
 Explorar os fundamentos da argumentação e de sua importância 

para o texto e a formação de sentido. Expor as classificações e 
analisar exemplos com base em tipos diferentes de argumentação. 

Aula 02 

 Explorar o que a tipologia argumentativa tem a ver com as 
formações de sentido. Analisar exemplos de textos 
argumentativos e compor exercícios de dissertação com base em 
tipos diferentes de argumentação. 

Aula 03 

 Explorar o que a tipologia argumentativa tem a ver com as 
formações de sentido. Analisar exemplos de textos 
argumentativos e compor exercícios de dissertação com base em 
tipos diferentes de argumentação. 

 
Aula 04 

Explorar o que a tipologia argumentativa tem a ver com as 
formações de sentido. Analisar os exercícios de dissertação 
compostos por alunos com base em tipos diferentes de 
argumentação. 

 

Foco da Eletiva  

 Revisão de conteúdos 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Apresentação de conteúdos extracurriculares 
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 Discussão de atualidades 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes disciplinas/áreas 

 Resolução de exercícios desafiadores  

 Composição de respostas de questões discursivas 

 

 


