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APRESENTAÇÃO  

 

 

Nas Jornadas do GERAR, temos cultivado a 

interdisciplinaridade, tendo como ponto de contato a retórica e 

a argumentação. Este olhar interdisciplinar nos aproxima, 

permitindo reflexões comuns, possibilitando a superação de 

fronteiras e o enfrentamento de desafios, próprios de nossos 

tempos. Tem-se, por esta abordagem, o campo propício para o 

debate e a construção do conhecimento, fornecendo as análises 

multidisciplinares importantes subsídios para as Ciências 

Humanas e instaurando a discutibilidade lá mesmo onde se 

encontra uma maior rigidez de conceitos. Tomamos a retórica 

naquilo que ela tem de próprio, isto é, uma racionalidade que 

lhe é própria, que não se pode comparar aos parâmetros de 

cientificidade de disciplinas às quais se atribui o caráter de 

verdade única e indissolúvel. 

Na complexidade do mundo em que vivemos, onde se 

cruzam os mais diversos tipos de discurso, não é possível ter 

uma representação da sociedade senão a partir do conjunto de 

textos, no sentido mais amplo que esta noção engloba, e que 

nela circulam, mediante aproximações e cotejos. Estamos em 

pleno domínio do razoável, do plausível e, mais do que isso, 

do incerto, o que faz da argumentação um processo, em toda a 

sua dinamicidade. As opiniões se tornam mais problemáticas, 

a convivência mais difícil e o entendimento entre as partes, um 

objetivo a alcançar. Tem-se, assim, o espaço para o 

delineamento das identidades, tanto no plano local como 

global e este se torna hoje um problema crucial à base de todas 

as decisões a serem tomadas no plano individual e coletivo. 

Configuram-se e desconfiguram-se imagens e representações 
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num jogo de poder em que as relações se constroem e se 

destroem ao sabor das vontades e das pretensões ou interesses. 

Considerando que agir retoricamente equivale a atuar 

sobre o outro, quando se dá a ação do homem sobre outros 

homens, do ser humano enfim, o discurso como ação atesta 

bem a função pragmática da retórica e aponta para a dialética 

que preside todo ato de argumentação, quando se considera o 

ponto de vista do outro da interlocução, dando possibilidade ao 

contraditório, na aceitação da existência da controvérsia, da 

diversidade. É na diferença que se constrói o saber e o 

entendimento. Trata-se, antes, de uma visão dialogal do 

conflito, em vez de embate e de enfrentamento. Não estamos 

lidando com o unívoco, mas com o plurissignificativo, o que 

dá margem ao ingresso na interpretação e na consequente 

avaliação e apropriação de valores, o que passa por diversos 

planos, incluindo o estético e o ético. Quando se move no 

campo do preferível, há que pensar numa lógica de julgamento 

de valores e de hierarquia de escolhas. Pode-se sintetizar esse 

enfoque, ligando-os à tridimensionalidade da retórica que 

implica num logos, remetendo à dialética (compreender, 

sustentar, justificar, refutar), num éthos que recai numa ética 

(representar, legitimar, viabilizar), num páthos, numa estética 

(expressar, impressionar, motivar, sensibilizar), enfim numa 

sensibilização do sujeito, provocando uma determinada 

reação. Na busca de agradar, ela se torna uma invenção, uma 

technê, no sentido grego da palavra, e aproxima-se da poiésis 

como criação. Tudo isto passa por uma dimensão 

comunicativa, que envolve persuasão e convencimento, num 

ato de interação, construído durante e no próprio ato 

argumentativo. O que nos une neste trabalho de construção 

conjunta do saber e das relações sociais e interpessoais advém 
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do fato de que a retórica, como instrumento para isso, não se 

restringe a um determinado objeto discursivo, nem a um 

determinado gênero próprio, estando ao acesso de todas as 

línguas e culturas, segundo as suas especificidades e visões de 

mundo.  

Esta casa que nos acolhe para a presente Jornada, a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, remete às 

origens da retórica, em que o discurso jurídico assumia papel 

dos mais relevantes no cotidiano das pessoas, e com ela 

mantém laços muito fortes até os dias de hoje, no refinamento 

dos padrões e na descrição das sutilezas. 

 Nada mais natural, portanto, que iniciemos esta 

Jornada com uma conferência de abertura, a ser proferida por 

um especialista da área do Direito, no enfoque dos limites da 

interpretação e a questão das normas. A seguir, na parte da 

manhã, teremos uma mesa com três preletores, que nos darão 

as bases da argumentação, considerando a diversidade de 

auditórios (público-alvo); o impacto das emoções na produção 

da intolerância; a junção do discurso político e do religioso na 

produção do fanatismo. Na parte da tarde, o mesmo formato, 

com uma conferência de abertura, a ser proferida por um 

pesquisador voltado para os estudos retóricos como centro de 

sua atenção e que apontará o relacionamento da Música com a 

Retórica, ressaltando os efeitos passionais que ela desencadeia. 

A seguir, uma mesa com três componentes, sendo o primeiro 

preletor do domínio da Música e que tem por objetivo desvelar 

a questão do sentido em sua relação com a persuasão; segue-

se a relação muito próxima entre retórica e literatura, com a 

apresentação de uma polêmica muito famosa no quadro de 

nossa literatura e, por fim, um estudo no âmbito das relações 

internacionais, focalizando o posicionamento da mídia em 
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editoriais, relativos a questões da tríplice fronteira do sul do 

Brasil, na consideração do MERCOSUL e da UNIÃO 

EUROPEIA, na medida em que estão subjacentes aos 

problemas ali levantados. 

Agradecemos aos conferencistas e preletores desta 

programação, que generosamente aceitaram repartir com este 

auditório os seus conhecimentos de especialistas e entusiastas 

de suas matérias. Nesta doação de suas competências não há 

perdas, mas somente ganhos para todos nós. Ao público que 

nos assiste damos as boas-vindas, no desejo de que possa 

usufruir dessa troca de saberes e de experiências. 

 

 

 

LINEIDE DO LAGO SALVADOR MOSCA 

Coordenadora do GERAR 
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PROGRAMAÇÃO 

 

MANHÃ 

09h: 

 

Abertura  

 

Prof. Dra. Lineide Salvador Mosca  

 

09h10min: 

 

CONFERËNCIA 

INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS  

E ARGUMENTAÇÃO:  

ENTRE O POSITIVISMO EXEGÉTICO  

E O ATIVISMO JUDICIAL.  

O QUE FICOU PARA TRÁS? 

Prof. Dr. José Maria Arruda Andrade   

(Faculdade de Direito - USP) 

 

 

Trataremos de dois extremos da abordagem sobre os 

limites da interpretação jurídica (aplicação de normas e 

argumentação). De um lado, o positivismo exegético, que se 

pretendia reprodutor de significados preexistentes; de outro, 

um ativismo judicial consequencialista, que defende a função 

do juiz como um engenheiro social construtor de valores, não 

raramente, estranhos ao direito positivo. 

Nossa abordagem estará próxima dos escritos de 

Ludwig Wittgenstein, que propõe que a linguagem seja 

considerada “uma parte de uma atividade ou de uma forma de 
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vida” – e deslocaremos o enfoque de (i) como devem ser os 

juízos e razões para bem interpretar a norma para o da (ii) 

análise dos argumentos utilizados no processo de decisão e de 

construção de uma norma jurídica. Ou seja, deslocaremos a 

preocupação com as causas e razões efetivas para formar a 

decisão em favor do estudo dos argumentos utilizados em sua 

justificativa. 

A interpretação do texto da norma jurídica, em nosso 

estudo, deverá ser considerada como um processo de 

construção de sentido e de decisão. 

Feita a crítica com base em abordagens 

wittgensteinianas, utilizaremos os construtos epistemológicos 

de Stephen Toulmin para analisar o uso de argumentos no 

processo de justificativa de decisões judiciais, valendo-nos do 

layout argumentativo para demonstrar as tentativas de 

superação do primado da lei (texto do pedigree) por 

considerações não presentes em leis elaboradas 

democraticamente, como em decisões que privilegiam a 

análise das consequências das decisões, priorizando objetivos 

morais de alguns grupos em detrimento de outros. Exemplos: 

condenação de réus sem provas e base legal, tão somente em 

favor de um sentimento popular de raiva (dos tribunais nazistas 

aos casos de corrupção hodiernos); não aplicação de regras de 

indenização do Código Civil com base em análises de 

eficiência econômica de mercado, a poupar grandes empresas; 

desobediência à Constituição Federal sob o argumento de que 

decisões juridicamente formais levariam ao caos fiscal-

orçamentário. 
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SÚMULA CURRICULAR 

José Maria Arruda de Andrade é Professor Associado da 
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10h: INTERVALO 

10h15min: 

 

MESA REDONDA 

RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO I:  

DO DIREITO E DA FILOSOFIA À POLÍTICA  

 

Moderadora: Prof. Dra. Lineide Salvador Mosca 

 

 

Exposição 1 

AS BASES DA NOVA RETÓRICA  

E O AUDITÓRIO UNIVERSAL  

Prof. Dr. Marco Antonio Sousa Alves  

(UFMG) 

 

 

A apresentação tem duas pretensões: (I) identificar e 

definir os conceitos e distinções fundamentais de uma teoria 

da argumentação, situando melhor a proposta de Chaïm 

Perelman de uma “nova retórica”, e (II) investigar e esclarecer 

a noção de “auditório universal”, mostrando como ela deve ser 

interpretada e qual o seu papel. Na primeira parte, o objeto será 

as noções básicas e as diversas abordagens dos estudos da 

argumentação, com destaque para o papel desempenhado pela 

distinção entre demonstração e argumentação e pela noção de 

auditório. Na segunda parte, a análise recairá sobre os 

principais elementos presentes na definição do “auditório 
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universal”, sendo oferecida uma interpretação que procura 

harmonizar suas dimensões sociológica, psicológica e 

filosófica. Por fim, pretende-se apontar para algumas possíveis 

contribuições que a nova retórica e a noção de auditório 

universal podem oferecer para os debates contemporâneos 

acerca do convencimento, preservando intuições 

contextualistas e universalistas.   

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ALVES, Marco Antônio Sousa. Perelman e a argumentação 
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GOLDEN, James L.; PILOTTA, Joseph J. (eds.). Practical 
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reflects”, november, 1993, p. 439-449. 

PERELMAN, Chaïm. Le Champ de l’Argumentation. 

Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles, 1970. 



16  

PERELMAN, Chaïm. L’Empire Rhétorique: rhétorique et 

argumentation. Paris: Librairie J. Vrin, 1977. 

PERELMAN, Chaïm. The new rhetoric and the 

humanities: essays on rhetoric and its 
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SÚMULA CURRICULAR 

 

Marco Antonio Sousa Alves é Doutor em Filosofia pela 

UFMG, com estágio de pesquisa doutoral em Paris, na EHESS 

(École des hautes études en sciences sociales), sob orientação 

do Prof. Roger Chartier. Mestre em Filosofia pela mesma 

instituição. Graduado em Direito (Ênfase em Ciência e 

Filosofia do Direito) e em Filosofia, ambos também pela 

UFMG. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado (bolsista 

PNPD/CAPES) no Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
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da UFMG. Aprovado em primeiro lugar em concurso para 

professor de filosofia do direito na Faculdade de Direito da 

UFMG (atualmente em processo de nomeação e posse). 

Vencedor do Prêmio UFMG de Teses e Menção Honrosa do 

Prêmio CAPES de Tese 2015 (área filosofia/teologia). Autor 

do livro Perelman e a argumentação filosófica: 

convencimento e universalismo. (Belo Horizonte: D´Plácido, 

2015). 

 

 

10h45min: 

 

Exposição 2 

DISCURSO DO ÓDIO: 

UMA PRÁTICA SOCIAL  

ENTRE O DIREITO E A LINGUAGEM  

Prof. Me. Marco Aurélio Moura dos Santos 

(Fundação Getúlio Vargas - FGV) 

 

 

O discurso do ódio é tomado como aquele que visa 

atacar pessoas em razão de raça, etnia, nacionalidade, religião, 

orientação sexual, gênero ou identidade de gênero, ou 

deficiências graves e doenças. O ambiente virtual serve como 

mecanismo favorável à projeção de informações e 

conhecimento do ser humano, porém também é terreno fértil 

para a ampliação de aspectos conflituosos do relacionamento 

social, como o ódio e todas suas manifestações. A Teoria 

Psicanalítica apontava para o homem não como um ser frágil, 

mas também com uma poderosa tendência para a agressão. Há 
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apontamentos para conflitos identitários e relacionados à 

diversidade humana, podendo-se situar o fenômeno do 

discurso do ódio como algo ligado à afirmação da identidade e 

diferença dos grupos humanos, bem como ao estranhamento 

dos valores partilhados por estes grupos. Quem promove este 

discurso intolerante afirma diferença para promover 

autovalorização de sua identidade ou do grupo ao qual alega 

pertencer. A intolerância é fator preponderante neste discurso. 

Há “ganho” para quem incita ódio em redes sociais, e este 

ganho parece ser a visibilidade, a popularidade, a reputação e 

a influência, tais fatores estão ligados às questões de 

pertencimento ao grupo ou afirmação de identidade Os crimes 

relacionados ao ódio se transformaram numa questão estatal 

dada a influência deste fenômeno na vida social das 

coletividades. 
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SÚMULA CURRICULAR 

 

Marco Aurélio Moura dos Santos é Mestre em Direito da 
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11h15min: 

 

Exposição 3 

FANATISMO E CARISMA:  

O USO DAS DEFINIÇÕES  

NO DISCURSO DE ADOLF HITLER  

Prof. Maria de Fátima Borelli   

(Mestranda, GERAR - DLCV) 
 
 

Acerca do papel do mito político, Girardet afirma: “O 
imaginário do povo está à espera do Guia, do Líder [...] 
personagens-símbolo, através de um e de outro exprime-se uma 
visão coerente e completa do destino coletivo. Em torno deles, 
cristalizam-se poderosos impulsos de emoção, de espera, de 
esperança e de adesão”. A adesão do povo alemão às ideias de 
Adolf Hitler é uma controvérsia, questiona-se se ela teria ocorrido 
por coerção, ou em virtude do contexto histórico em que vivia a 
Alemanha, motivada pelo desemprego e pelas penalidades do 
Tratado de Versalhes a possibilitar a adesão dos alemães às 
ideias nazistas, ou pela existência de aspectos mais relevantes, 
como a identificação dos alemães com a figura de Hitler, da 
autoridade carismática e com os ideais que ele recuperava de um 
passado mitológico, como a raça ariana. Assim, esta 
apresentação discute a relação discursiva entre orador e 
auditório, o uso de definições e a interpretação dada aos 
argumentos, analisando primeiramente Mein Kampf, manifesto da 
ideologia nazista, e, em seguida, os discursos proferidos por Hitler 
enquanto ditador na Alemanha, partindo da concepção de mundo 
nazista até a tentativa de concretização dessa utopia, formada por 
política, pseudociência e religião. 
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Escola Italiana Eugenio Montale, ministrando aulas no Ensino 

Fundamental e Médio há seis anos. Trabalhou na Prefeitura de 

São Paulo durante oito anos, na área do Ensino Fundamental. 

Seus interesses de pesquisa abrangem a Retórica e a 

Argumentação presentes nos discursos de Adolf Hitler e a 

interdisciplinaridade dessas áreas com a História, a Sociologia, 

a Filosofia e a Ciência, no que diz respeito à compreensão do 

contexto de produção do discurso.    

 

11h45min – COMENTÁRIOS E QUESTÕES 

 

12h - INTERVALO 
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TARDE 

 

14h:  

Abertura  

 

Prof. Dra. Lineide do Lago Salvador Mosca  

 

14h10min: 

 

CONFERÊNCIA  

ATOS RETÓRICOS E MÚSICA POPULAR: 

REQUINTES PASSIONAIS 

Prof. Dr. Luiz Antonio Ferreira 

(PUC - SP) 

 

 

Herdamos dos gregos antigos a palavra “Mousikê” (“A 

arte das Musas”) e, também por meio deles, a Doutrina do 

Ethos, que expressa a ordenação, a diferenciação dos 

componentes rítmicos, melódicos e poéticos nas composições. 

Essa perspectiva vinculava-se à ideia de que a música, 

detentora do poder de influenciar a natureza moral do homem 

e do Estado, poderia promover também a concepção de ordem, 

de equilíbrio, de dignidade, de simplicidade de temperamento 

e expressar as relações intrínsecas existentes entre as 

progressões musicais e os movimentos de alma. Em nossos 

dias, a Música Popular Brasileira, considerada como potente 

discurso social, ressalta, no emaranhado de modulações 
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passionais, características bem marcadas de identidade e de 

direções culturais singulares, pois, como nenhum texto é 

essencialmente neutro, os aspectos ideológicos, identitários e, 

sobretudo, passionais contidos na letras e melodias das canções 

populares se infiltram pelos espaços midiáticos e, à sua 

maneira, formam opiniões, moldam costumes, edificam modos 

de vida. Ethos, Pathos e Logos, pois, se interpenetram nos 

discursos musicais e, pelo ato retórico, revestem os poemas, de 

um tipo de “verdade” que se consolida no seio social para, com 

requinte persuasivo, fazer com que tomemos como nossa a 

alegria ou a dor tematizada por um compositor popular.  
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15h: 

MESA REDONDA 

RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO II:  

DA MÚSICA E DA LITERATURA  

À INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

Moderadora: Prof. Dra. Lineide Salvador Mosca 

 

Exposição 1 

AFETOS DO CAOS:  

O PATHOS RETÓRICO  

E A EPISTEMOLOGIA  

DO DISCURSO MUSICAL   

Prof. Me. William Teixeira da Silva  

(UFMS) 

 

 
Embora a relação entre música e emoção pareça ser muito óbvia, 

habitando o lugar-comum dentro da comunicação humana, essa relação 

se complexifica quando se coloca em questão qual é o significado de um 

discurso eminentemente musical e qual a possibilidade de se conhecer e 

compartilhar esse significado. Retirando a discussão do campo da 

subjetividade, torna-se dificultosa, assim, a busca por um diálogo 

consistente acerca dessa relação. É nesse ponto que a retórica, sobretudo 

em seus movimentos contemporâneos, surge como um importante 

arcabouço conceitual para explicar a relação mencionada, principalmente 

a partir de seu conceito de pathos, que não apenas abarca a dimensão 

emocional do discurso, mas que é também o termo utilizado por 

Aristóteles para se referir ao próprio objetivo do discurso retórico, isto é, 

a persuasão.  Sendo assim, tendo como objeto de estudo a música 

contemporânea, três conceitos serão apresentados e relacionados como 
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hipóteses para reflexão: o afeto, a empatia e o Stimmung, vocábulo 

alemão que terá a sua polissemia explorada na presente fala. 
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tornar discípulo do Prof. Dr. André Micheletti, com quem 

também desenvolve pesquisa na área da performance. Tem 

desenvolvido trabalho dedicado à interface entre os aspectos 
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15h30min – INTERVALO 

 

Exposição 2 

RETÓRICA E LITERATURA:  

A POLÊMICA SOBRE  

A CONFEDERAÇÃO DOS TAMOIOS  

E O PROJETO PERSUASIVO ALENCARIANO 

Prof. Dr. João Adalberto Campato Júnior 

(FAP – Faculdade da Alta Paulista) 

 

 

Tendo em linha de conta a relevância das polêmicas 

literárias durante o Romantismo brasileiro, pretendemos 

examinar as técnicas retóricas que José de Alencar empregou 
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nas Cartas sobre A Confederação dos Tamoios (1856) para 

demonstrar que A Confederação dos Tamoios (1856), de 

Domingos José Gonçalves de Magalhães, não poderia ser tida 

como a “epopeia nacional” e que o autor não deveria ser 

julgado o patrono da literatura brasileira. Ao lado de tal intuito, 

sinalizamos que as Cartas integram um projeto persuasivo de 

Alencar, que o conduziria, em última instância, a ocupar o 

posto de líder das letras pátrias. Alencar, na polêmica, elabora 

para si o éthos do “verdadeiro nacionalista” em relação a 

Magalhães, negociando sentidos com o auditório. Com efeito, 

seu nacionalismo não deixa de ser uma construção discursiva 

para produzir efeitos de sentido que minassem a boa reputação 

que Magalhães possuía na transição do Neoclassicismo para o 

Romantismo. A polêmica sobre A Confederação dos Tamoios 

revestiu-se de uma importância fundamental não apenas para 

o Neoclassicismo e para o Romantismo brasileiros, mas, 

igualmente, para os rumos que essa literatura tomaria no 

Realismo. 
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Exposição 3 

 

O MERCOSUL E A UNIÃO EUROPÉIA:  

ANÁLISE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA  

DE EDITORIAIS DA FOLHA DE SÃO PAULO  

E DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Prof. Me. Carmen Nunes Neto 

(UNIOESTE - PR) 

 

 

O desenvolvimento de um estudo em editoriais de 

jornais publicados na Tríplice Fronteira, a fim de compreender 

o posicionamento de cada jornal, quanto ao MERCOSUL, 

possibilitou perceber o posicionamento político social dos 

jornais analisados, contando com os pressupostos teóricos da 

Nova Retórica e da Argumentação. Historicamente, têm sido 

delineadas várias tentativas de acordo entre o MERCOSUL e 

a UNIÃO EUROPEIA e, na atualidade, midiaticamente, 

destaca-se a retomada acerca dessa situação. Deste modo, 

adota-se para análise, neste estudo, o editorial da Folha de S. 

Paulo e o do Estado de S. Paulo, a fim de compreender o 

posicionamento desses jornais quanto a esse novo cenário. 
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