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1. Objetivos 

 Gerais: refletir e exemplificar como se pode orientar o 
processo de reescrita de forma contextualizada e, ao mesmo 
tempo, articulada às dimensões discursivas, textuais  e 
linguísticas, tendo como referência o artigo de opinião .  

 
 Específicos: explorar as dimensões discursivas, textuais e 

linguístico-gramaticais da argumentação visando orientar o 
processo de reescrita  do artigo de opinião. 
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2. Conteúdo programático 
 

Primeira parte –  Todo ponto de vista é a vista de 
um ponto, Leonardo Boff. 

2.1.1 Dimensão Discursiva:Argumentação e discurso 

diante do conflito: o “pacto 
argumentativo” 

polêmica e debate: fóruns e estratégias 

gêneros argumentativos: específicos e 
não específicos   

o caso do artigo de opinião 
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2. Conteúdo programático 

 2.1.2  Dimensão Textual : Argumentação e texto 

dissertação: expositiva e argumentativa 

esquemas e mecanismos argumentativos 

 2.1.3 Dimensão Linguística: Argumentação e língua  

operadores argumentativos 

articuladores textuais  
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2. Conteúdo programático 

2.2 Segunda parte –orientar a reescrita de 
artigos de opinião: análise em grupo de 
textos de alunos e do uso de um instrumento 
para guiar a reescrita do artigo de opinião; 

2.2.1 Dimensão discursiva do artigo de 
opinião 

as situações de conflito e o “pacto 
argumentativo” 
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Objetivos 

 2.2.2 Dimensão textual do artigo de opinião  

A estrutura do argumento e o plano global de 
um texto argumentativo: “Introdução, 
Desenvolvimento e Conclusão” 

 2.2.3 Dimensão linguístico do artigo de opinião 

Seleção lexical 

Articuladores textuais 

Operadores argumentativos 
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