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Bem-vindos ao III Congresso Brasileiro de Retórica. 

 

Caros associados da SBR,  

 

Neste momento em que o prazer do diálogo e o direito à divergência parecem 

ameaçados por novos ou renovados fundamentalismos de todo tipo, é com orgulho que 

anunciamos aberto um encontro cuja razão mesma de existir é a incerteza. Se a dúvida, 

nosso material de trabalho, continua a incomodar todos aqueles que preferem se render 

à tentação uniformizadora e totalizante do discurso único, é uma honra anunciar que 

aqui estamos, mais uma vez e a despeito de tudo, para incomodar, levando a 

desconfiança onde havia uma afirmação reconfortante, e a pergunta desestabilizadora 

onde havia uma ideologia inconteste. Assim, reafirmando o direito humano fundamental 

de preferir a probabilidade à certeza, convidamos vocês ao debate e ao diálogo, nesta 

cidade que, dissonante ela mesma, obriga à convivência das diferenças. Neste cenário 

em que a tradição desde há muito cedeu seu lugar a sucessivas (re)invenções, que nossa 

resistência seja reencontrar a cada dia o deleite de ensinar comovendo. Bem-vindos à 

São Paulo e ao III Congresso Brasileiro de Retórica!    
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Diretoria e conselhos da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR) 

 

Diretoria (2013-2014) 

Elaine Cristine Sartorelli – Presidente (Letras - USP) 

Lavinia Silvares  – Vice–Presidente (Letras - Unifesp) 

Pablo Schwartz Frydman – Secretário Geral (Letras - USP) 

Adriano Ribeiro – Secretário Adjunto (Letras - USP) 

Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio – Tesoureiro (Educação - USP) 

Angelica Chiappetta – Tesoureira Adjunta (Letras/EACH - USP) 

 

Conselho Fiscal (2013-2014) 

Anna Christina da Silva (PPG Filosofia/UFMG-UNIMONTES) 

Diogo Norberto Mesti da Silva (PPG Filosofia/UFMG-FEVALE) 

Helcira Maria Rodrigues de Lima (Letras/UFMG) 

 

Conselho Consultivo e Deliberativo 

Cassiano de Almeida Barros (Música/UNIMEP) (2011-2016)  

Lineide do Lago Salvador Mosca (Letras/USP) (2013-2014) 

Marcelo Pimenta Marques (Filosofia/UFMG) (2011-2014) 

Marcos Martinho dos Santos (Letras/USP) (2013-2014) 

Paulo Martins (Letras/USP) (2011-2014) 

Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha (Letras/UnB) (2011-2016) 
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Programação geral do III Congresso Brasileiro de Retórica 

 
 

15 de setembro (segunda-feira) - Abertura 
 
 
Casa Guilherme de Almeida  
(Localização: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/servicos/localizacao.php) 
 
13h às 16h – Inscrições e distribuição de material  

16h – Visita monitorada à Casa Guilherme de Almeida 

17h – Abertura: apresentação da SBR e da Plataforma Vieira pela Diretoria da SBR 

(2013-2014): 

• Profa. Dra. Elaine C. Sartorelli (FFLCH-USP) – Presidente 

• Profa. Dra. Lavinia Silvares (UNIFESP) – Vice-Presidente 

• Prof. Dr. Pablo Schwartz (FFLCH-USP) – Secretário 

• Prof. Dr. Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio (FEUSP) – Tesoureiro  

17h30 – Conferência de abertura  

• Prof. Dr. MARTIN CAMARGO, University of Illinois, ex-presidente da ISHR 
(2011-2013) 
RHETORICAL ARGUMENT IN MEDIEVAL EPISTOLARY THEORY 
It has long been known that the medieval theory of letter writing (ars dictaminis) 
is derived from classical Roman rhetoric. The distinctive form of a letter is 
modeled on that of a political or legal speech and therefore duplicates the basic 
structure of a persuasive argument. Occasionally writers of textbooks on the ars 
dictaminis reflectexplicitly on the theory behind the persuasive arguments that 
medieval letter writers employ in practice, but their comments are typically very 
brief. An exception to this general rule is the anonymous author of the treatise 
known as Tria sunt, a comprehensive art of poetry and prose composed at 
Oxford near the end of the fourteenth century. His treatment of letter writing is 
unusual in its detail and in its emphasis on probabilistic argument grounded 
especially in the so-called 'attributes' of persons and actions. The fact that he 
also includes a separate chapter on the attributes suggests that this type of 
persuasive argumentation is as central to his teaching of rhetoric as the various 
categories of figural language more commonly emphasized in the arts of poetry 
and prose. His objective may well have been to align his teaching of rhetorical 
composition, including and especially letter writing, with rhetorical theory as it 
was taught at Oxford, chiefly through the Topics of Boethius. 
 

18h30 – Concerto:  

• ANGÉLICA DUARTE, soprano 

• FABIO VIANNA PERES, tenor e cordas dedilhadas (guitarra barroca e teorba). 

19h30 – Coquetel 
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16 de setembro (terça-feira) 
 
 
8h – Abertura – Universidade Presbiteriana Mackenzie - Edifício Reverendo Wilson 

(RW - Rua Piauí, 143, 1o andar) 

• Profa. Dra. LINEIDE SALVADOR MOSCA (FFLCH-USP) 
NOVOS TEMPOS, NOVOS PARADIGMAS: OS DESAFIOS DOS ESTUDOS 
RETÓRICOS NA MODERNIDADE 
Levando em consideração o mundo de mudanças aceleradas em que vivemos, 
nossa reflexão se voltará para o papel e a importância dos estudos retóricos. 
Partindo de um núcleo conceitual básico, proveniente de nossa herança e 
tradição, abordaremos as principais ênfases contemporâneas do que se entende 
por retoricidade. Estaremos, pois, dentro de uma trajetória de continuidade, 
encimada por rupturas e descontinuidades, em que o fazer retórico constitui um 
ato dinâmico e interativo, com novas formas de comportamento e de presença. 
Fica bem clara a ideia de que estamos sempre diante de uma 
construção/desconstrução contínuas, em que a retórica cumpre o papel de 
instrumento para a compreensão crítica da realidade. Seu campo específico 
sendo o das controvérsias, domínio das intersubjetividades, em que se caminha 
do dissenso, do plural para um possível consenso, por vezes inalcançável, 
perfilham-se questões relativas à construção de imagem e, portanto, a processos 
identitários, assim como relativas à capacidade de resolução de conflito 
mediante negociação, com vistas a um poder decisório. Entram, também, nesse 
trâmite as convicções das partes envolvidas, suas crenças e suas expectativas. 
Tratar-se-á, portanto, de retórica enquanto resistência, atuação e interveniência 
no espaço público. Como essa visão crítica não é propriedade de nenhuma 
corrente de pensamento específica, apontaremos os principais focos de 
renovação dentro dos estudos retóricos. São comuns a todos eles, o alargamento 
do conceito de razão e a consideração do não-racional, incluindo-se o elemento 
emotivo e o passional. Aliam-se, pois, o pensar, o sentir e o agir, dentro do 
plausível, com vistas a direcionar realidades futuras. Nessa retorização, 
procedemos a uma leitura retórica do mundo, na interpretação de seus signos, e 
igualmente a sua construção se faz de modo retórico, pelas arranjos montados e 
arquitetados, aí entrando o trabalho da percepção e a presença do corpo. Em 
última análise, tratar-se-á de uma arte da convivência, diante da diversidade de 
pontos de vista e de perspectivas, em que não são cabíveis formas de 
intolerância e de violência, quaisquer que sejam, físicas ou verbais, mas de 
entendimento por via do discurso. 

 
9h às 12h – Mesa-redonda 1 

• Prof. Dr. ANTONIO STRAMAGLIA, Università degli studi di Cassino  
TEMI ‘SOMMERSI’ NELLA DECLAMAZIONE ANTICA 

Le fonti greche e latine ci hanno tramandato molte centinaia di temi di 
declamazione estremamente disparati. Un’indagine ravvicinata evidenzia però 
un dato di fondo: di un numero relativamente limitato  di  temi  possediamo  più  
sviluppi,  trattazioni  specialistiche,  menzioni;  di infiniti altri ci restano solo 
attestazioni singole (o comunque sparute), spesso limitate a citazioni più o  
meno  cursorie  e  incidentali.  Il  che suggerisce  a  sua  volta  che  moltissimi  
ulteriori  temi  siano scomparsi senza lasciare traccia. La Tyche ha fatto 
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certamente la sua parte: ma non si può pensare che  t u t t o   si  riduca a  
‘fortuna’  e  ‘sfortuna’,  cioè  a  mera  casualità.  Quali  fattori,  allora,  hanno  
concorso a ‘sommergere’ tanta parte dei temi declamatorî antichi, a fronte di una 
limitata schiera di temi ‘emergenti’ che pure, prima facie, non si differenziano 
significativamente dagli altri?  

Il presente contributo individua ed  esamina  un  certo  numero  di  fattori  
che  mostrano  di  aver concorso alla ‘fortuna’ di pochi temi e alla scomparsa di 
moltissimi altri: 
1) vizi tecnici; 2) riserve etico-morali; 3) rischi politici; 4) mode. 

Questi fattori vengono  infine  messi  a  confronto  con  l’evidenza  
papirologica,  traendone conclusioni  che  non  hanno  solo  implicazioni  
tecnico -retoriche,  ma  interessano  la  storia  dei  testi antichi  tout court. Se ne 
desume un quadro assai più chiaro di ragioni e dinamiche del naufragio d i un 
patrimonio testuale, come appunto quello della declamazione greco -latina, che 
tendiamo oggi a  
etichettare  come  ‘specialistico’,  ma  che  godé  di  un  gradimento  con  pochi  
eguali  nel  panorama culturale dei primi secoli della nostra èra. 

Proprio l’ampia estensione sincronica e diacronica della documentazione 
suggerisce di circoscrivere cronologicamente l’ambito di ricerca.  Per 
omogeneità di  discorso  la  trattazione  si fermerà  alle  soglie  del  tardoantico,  
concentrandosi  sulla  testualità  declamatoria  greco -romana compresa fra il I a. 
C. (inoltrato) e tutto il III d. C.: pur con l’ovvio utilizzo referenziale di materiali  
anteriori e seriori, e pur nella consapevolezza di una continuità di fondo che va 
ben oltre l’arco di  
tempo qui privilegiato. 
 

• Prof. Dr. FRANCESCO CITTI, Università di Bologna  
SERSE E DEMARATO (BEN. 6.31.1-10): DECLAMAZIONI DI ARGOMENTO 
STORICO ED EXEMPLA IN SENECA FILOSOFO 

Obiettivo del presente intervento è di analizzare la presenza di temi 
declamatori di argomento storico in Seneca, spesso trasformati in exempla e resi 
funzionali alla trattazione filosofica (cf. Setaioli 1981).    

In particolare si prenderà come punto di partenza il capitolo 31 del De  
beneficiis che racconta il dibattito che accompagnò  la  decisione  di  Serse  di  
attaccare la Grecia. Mentre la maggior parte dei comandanti si mostrò 
favorevole, Demarato fu il solo che ebbe il coraggio di mettere in guardia Serse 
dalle difficoltà  che  avrebbe  potuto  trovare, e che effettivamente si  
concretizzarono nella sconfitta delle Termopili. Serse, pur amareggiato dalla 
sconfitta, fu grato a Demarato per il fatto che era stato il solo a dirgli verità. In 
Seneca dunque l’episodio diviene un exemplum per mostrare come i potenti 
spesso non hanno consiglieri capaci di dire loro la verità, ma è evidente la natura 
scolastica di questa trattazione che si fonda sul racconto di Erodoto (7.101 ss.).   

Di un exemplum “Se Bruto doveva accettare la vita da Cesare” (an 
debuerit accipere ab divo Iulio vitam) Seneca si serve sempre nel De beneficiis 
(2.20): lo scopo è quello di mettere in guardia dall’accettare un beneficio  
eccessivo,  che  non  può  essere  ricambiato,  come  è  quello  della  vita.  Come 
ha mostrato M. Lentano (2009), lo svolgimento del tema presenta evidenti 
analogie con le Suasoriae senecane 6 e 7.   

Nel nostro caso non solo il personaggio di Serse è protagonista di 
numerosi temi declamatori sia greci che  latini  (cf.  Kohl  1915),  ma  anche  
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l’argomento deliberat Xerses an Graecis bellum inferendum – è documentato dai 
manuali di retorica (cf. Max. Plan. V 345 n 95 W. bouleuetai Xerxes, ei dei 
ef’Hellenas strateuesthai). Nel De beneficiis senecano è svolto in utramque 
partem: a favore dai generali, e contro da Demarato, con argomentazioni che 
ricorrono nelle declamazioni storiche a noi pervenute, ed in particolare nelle 
Suasoriae di Seneca il Vecchio. 
 

• Profa. Dra. LUCIA PASETTI, Università di Bologna 
LINGUA E STILE DELL’IO: IL LINGUAGGIO DELL’INTERIORITÀ NELLA 
DECLAMAZIONE LATINA 
Il contributo si propone l’analisi di alcune peculiarità  del  linguaggio 
psicologico della declamazione latina, in particolare nel sotto-genere della 
controversia.  Partendo dall’analisi dei  testi  contenuti  nell’antologia  di Seneca  
padre  e  nelle  raccolte  delle  Declamationes  Minores    e  delle Declamationes  
Maiores  pseudoquintilianee,  si  focalizzarà  l’attenzione  su alcune  
particolarità  linguistiche  e  stilistiche:  ad  esempio,  il  ricorso  a sintagmi che 
sottolineano il conflitto interiore, rappresentato nei termini di una controversia 
tra passioni opposte (Sen.  contr. 1,1,3  inter contendentes duos medius elidor); 
verrà inoltre preso in esame l’impiego metonimico dei termini  che  designano  
le  partes  in  causa  (pater  per  indicare  i  sentimenti propri  del  padre);  infine  
il  frequente  uso  dell’indefinito  nescioquis  per indicare  la  passione  
inconscia. Oltre a individuare questi elementi linguistici come tipici della 
declamazione, si c ercherà di verificarne la permanenza nella letteratura 
contemporanea allo sviluppo di questo genere retorico. Ci si propone in questo 
modo di mettere in luce l’influenza della declamazione sulla lingua letteraria di 
età imperiale, ma anche di offrire un contributo all’intenso dibattito 
contemporaneo sull’io antico. 
 

Mediador: Prof. Dr. PABLO SCHWARTZ FRYDMAN, USP 

 

12h às 14h – Almoço 

14h – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas do prédio 

49 – Rua Piauí, 130). 

15h45 – Intervalo 

16h às 17h45 – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas 

do prédio 49 – Rua Piauí, 130). 
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17 de setembro (quarta- feira) 
 
 
8h às 12h – Mesa Redonda 2 (Universidade Presbiteriana Mackenzie - Edifício 

Reverendo Wilson (RW - Rua Piauí, 143, 1o andar). 

• Prof. Dr. TERENCE TUNBERG, University of Kentucky 
ERASMUS AND ELEGANTIA 
One of the key  concepts  in  the  doctrine  of  elocutio  or  style  discussed  in  
Book  IV  of  the anonymous  treatise  Ad  Herennium  (IV,  12.  17),  which  
seems  to  have  been  written  by  a contemporary of Cicero, is the idea of  
elegantia, which has nothing to do with the ornateness of expression,  but  rather  
with  precise  and  clear  diction  in  which  words  are  used  in  correct 
connection  with  other  words,  and  are  used  with  their  basic  and  normally  
accepted  (usitatis) meanings.  This  notion  takes  on  special  importance  and  
significance  in  the  Neo -Latin  literary tradition, because the authors 
contributing to this tradition were writing in a language which had been no one’s 
native tongue for centuries. Such authors, unlike those who write in a vernacular 
tongue, can have no recourse to a developing and ever changing environment of 
popular usage in order  to  determine  when  words  are  being  used  used  with  
their  basic  and  normally  accepted (usitatis)  meanings.  For the  Neo -Latin  
author  the  usage  documented  in  literary  tradition  itself takes the place of  
fluid environment of popular speech as the standard to determine the ‘elegant’ 
choice of words and their construction with other words. Some of the most 
important Neo -Latin authors  seem  to  have  understood  this  difference.  To 
name  just one  example,  Lorenzo  Valla’s Elegantiarum  linguae  Latinae  libri  
sex,  one  of  the  most  widely  circulated  and  most  often reprinted  reference  
works  for  composers  of  Latin  in  the  entire  humanistic  age,  is  completely 
based  on  this  principle.   Desiderius Erasmus,  who  in  his  early  career  wrote  
a  paraphrase  of Valla’s  important  treatise,  also  placed  elegantia,  together  
with  decorum  (another  important Ciceronian  rhetorical  concept),  at  the  
center  of  his  approach  to  correct   Latin  expression.  This presentation will 
offer an overview of Erasmus’undertanding of  elegantia  and its importance for 
contemporary  (i.e.  of  Erasmus’  own  time)  expression  in  Latin.  By looking 
at Erasmus’ undertanding  of  elegantia  perhaps  we  can  shed  some  light  on  
how  Neo-Latin  itself  could function effectively as a continuing literary 
language. 
 

• Profa. Dra. ELAINE CRISTINA PRADO DOS SANTOS (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie) e Prof. Dr. MARCEL MENDES (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)  
UMA LEITURA COMPARATIVA DO DISCURSO DE SANTOS SARAIVA A 
PARTIR DO DISCURSO “PRO MARCELLO” DE CÍCERO 
Pro Marcello é classificado, segundo as teorias aristotélicas, como epidíctico, a 
fim de demonstrar quais são os principais recursos estilísticos e retóricos, 
utilizados pelo orador da Antiguidade romana, como expedientes de uma 
construção de sentido, em uma arte laudatória. No entanto, a partir do Pro 
Marcello, nossa intenção é verificar de que forma o latinista do século XIX, 
Santos Saraiva, pôde arquitetar seu discurso de louvor no lançamento da Pedra 
Angular do edifício Mackenzie. Como conduta investigativa para uma análise 
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crítica, procuraremos demonstrar, a partir da construção ciceroniana, como 
Santos Saraiva se utilizou desses expedientes como ferramenta de construção 
discursiva argumentativa, a fim de persuadir o público ouvinte. Para alcançar tal 
proposta, esta pesquisa terá como pressupostos teóricos: 
ARISTÓTELES. Retórica (1998); BARILLI, Renato. Retórica (1979); 
DUBOIS, Jean et allii. Retórica geral (1974); LAUSBERG, Heinrich.Elementos 
de retórica literária. (2004); PERELMAN, Chain. Tratado de argumentação – a 
nova retórica (2005); REBOUL, Olivier. Introdução à retórica (2000). 
 

• Profa. Dra. MILENA MINKOVA, University of Kentucky 
RHETORIC OF THE “OTHER” IN THE NEO-LATIN (OBSERVATIONS 
BASED ON ERASMUS, BUSBECQ, PETER MARTYR, SEPULVEDA, MAFFEI, 
LANDÍVAR) 
Neo-Latin was a vehicle of communication in a continuously expanding and 
increasingly interconnected world. Signifying “self” and “other” was an 
inevitable part of Latin discourse, whether done unconsciously or with the 
expressed purpose of claiming a separate identity, different from or opposed to 
the identity of others.  The present paper will examine several passages from 
works belonging to various geographical areas and periods, as well as genres: 
Desiderius Erasmus’ travel letters across Europe, Ogier Busbecq’s Legationis 
Turcicae Epistolae, lengthy letters narrating his sojourn as an ambassador at the 
Ottoman court in Constantinople, Peter Martyr’s and Sepúlveda’s De orbe novo, 
homonymous books documenting the discovery of the New World, Joannes 
Latinus’s Austrias about the battle of Lepanto, Giovanni Pietro Maffei’s 
Historiae Indicae, an account of the Portuguese exploration of the Far East, 
Landívar’s Rusticatio Mexicana, a didactic poem about Mexico and Guatemala. 
The paper will investigate the ways in which the ideas of “self” and “other” are 
conveyed in these passages. It will consider the dynamics of explicit and implicit 
identifications, together with the suggested connotations in them, and relate it to 
the intentions of the author. The paper will also explore the possibilities and the 
limitations of the Latin language in expressing these concepts.  
 

• Prof. Dr. FRANÇOIS PROST, Université Paris-Sorbonne 
RHÉTORIQUE ET PHILOSOPHIE DANS L´APOLOGIE D´APULÉE 
A comunicação examina a primeira parte (§ 4-25) do discurso Pro se de magia 
(Apologia) de Apuleio. Esse trecho comporta desenvolvimentos “acessórios”, 
extra causam, como estima a maioria dos comentadores, apenas em aparência; 
na verdade, sua natureza e sua função devem ser atreladas ao objetivo essencial 
da probatio vitae, no contexto de uma estratégia retórica que estabelece uma 
identificação entre a defesa pessoal do acusado e a causa da própria filosofia, 
apresentada como o verdadeiro alvo da acusação. O orador defende sua pessoa e 
sua existência por meio da justificativa de uma escolha de ações e 
comportamentos representativos; a primeira parte compõe, assim, um retrato do 
orador centrado em sua identidade de filósofo, e tal retrato desempenha um 
papel fundamental no enredo do discurso. No seio dessa parte, o 
desenvolvimento relativo ao envio de um creme dental a um amigo (§ 6-8), 
aparentemente o mais periférico em relação à causa defendida, refere-se aos 
traços essenciais do retrato desse orador como filósofo e anuncia as linhas 
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principais da argumentação do conjunto do discurso, do qual então constitui o 
emblema. 

 

Mediadora: Profa. Dra. LAVINIA SILVARES (UNIFESP) 

 

12h às 14h – Almoço 

14h – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas do prédio 

49 – Rua Piauí, 130). 

15h45 – Intervalo 

16h – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas do prédio 

49 – Rua Piauí, 130). 

17h45 – Intervalo 

18h – Reunião da SBR; prestação de contas e eleição da nova diretoria 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie, prédio 49, sala 301 – Rua Piauí, 130). 

 
  

18 de setembro (quinta-feira) 
 
 
8h às 12h – Mesa-Redonda 3 – Universidade Presbiteriana Mackenzie - Edifício 

Reverendo Wilson (RW - Rua Piauí, 143, 1o andar). 

• Profa. Dra. ALEJANDRA VITALE, Universidad de Buenos Aires  
“ETHOS FEMENINO” Y FEMININE STYLE EN LOS DISCURSOS DE 
ASUNCIÓN DE MICHELLE BACHELET  
La noción de êthos femenino ha sido planteada por Simone Bonnafous (2002, 
2003), quien la define  como la imagen específica que dan de sí las mujeres  
políticas, a la que le es inherente  un  modelo  de  comunicación  calificado  de  
«pragmatique-empathique».  Este modelo  presenta  cinco  características  
principales  entrelazadas:  a)  el  rechazo  explícito  del maniqueísmo, de la 
simplificación y la valoración de los matices; b) el uso de expresiones muy 
concretas y poco metafóricas, que se anclan en la vida cotidiana; c) el empleo 
limitado de  la  ironía  y  la  agresividad  contra  los  adversarios  o  detractores,  
junto  con  la  voluntad explícita  de  no  entablar  ni  alimentar  polémicas;  d)  
la  manifestación  de  benevolencia  y solidaridad, que se traduce en un léxico 
del amor, del afecto y de la compasión, encontrado menos regularmente en los 
hombres políticos; e) el recurso al diálogo más o menos ficticio, que  contribuye  
a  tornar  más  perceptibles  las  situaciones  evocadas.  En  este  sentido,  la 
propuesta que desde el ámbito francófono brinda Bonnafous presenta similitudes 
con lo que en  los  estudios  retóricos  del  ámbito  anglosajón  se  ha  llamado  
feminine  style  (Campbell, 1989, 1998; Dow and Tonn, 1993; Daxenbichler and 
Gregory, 2013). En efecto, se vincula este estilo  con  razonamientos concretos,  
la apelación a  la experiencia personal,  la empatía, la  emoción  y  el  énfasis  en  
la  particip ación  de  la  audiencia  en  una  comunicación cooperativa.  



 

– 17 – 
 

En esta conferencia sostenemos que los discursos de asunción de Michelle 
Bachelet se  adecuan  tanto  al  êthos  femenino  como  al  feminine  style.  En  
efecto,  Bachelet  usa expresiones  muy  concretas,  una  sintaxis  simple,  no  es  
agresiva,  evita  la  polémica  y  la confrontación,  manifiesta  benevolencia,  
solidaridad,  usa  vocativos  que  la  acercan  al auditorio  y  emplea  un  
lenguaje  del  afecto  y  de  la  compasión  a  la  vez  que  apela  a  las emociones 
del auditorio  mediante figuras pathemicas. Sin embargo, en su segundo discurso 
de asunción, pronunciado en 2014,  surge también la imagen de experta y se 
configura  un tipo de êthos que Charaudeau  (2005)  llama  êthos de la 
competencia, en la que un político se legitima por sus saberes y experiencias 
pertinentes previas. 
 

• Prof. Dr. GERARDO RAMIREZ VIDAL, Universidad Nacional Autónoma de 
México  
LA PRIMERA HISTÓRIA DE LA RETÓRICA 

En  sus  diálogos  Platón  critica  la  retórica  que  habían  elaborado  los 
maestros de ese arte. Esto sucede sobre todo en el  Gorgias  y el  Fedro. En el 
primer diálogo critica sobre todo los fundamentos ontológicos y morales de  la  
retórica  (la  naturaleza  y  los  fines);  en  el  segundo,  los  elementos formales y 
epistemológicos (sus contenidos y su función).  

Como bien se sabe,  en  el  Fedro  Platón  propone  una  retórica 
dialéctica en oposición a la retórica sofística  (que era una retórica política), de  
modo  que  describe  los  fundamentos  de  su  propuesta  y  muestra  las 
deficiencias formales de la otra. Para ofrecer una idea clara de lo que dice, 
muestra  los  abundantes  conocimientos  que  los  teóricos  habían  aportado  a 
esa  disciplina  y  la  falta  de  un  ordenamiento  claro.  La crítica exagera los 
descubrimientos realizados y es probable que incluso introduzca elementos que  
no  existían.  A pesar de ello,  la  descripción  co ntiene  nombres  de teóricos  
del  discurso  y  conceptos  que  dan  cuenta  de  la  riqueza  que  había adquirido 
en época del  Fedro esa disciplina.  

En la conferencia se resaltan algunos  criterios  que Platón pudo haber 
seguido  en  la  relación  de  los  teóricos  y  en  la  selección  de  los  elementos, 
además  de  explicar  y  reordenar  los  conceptos  registrados  en  un  probable 
sistema de la enseñanza de la retórica preplatónica. 
 

• Prof. Dr. BELMIRO FERNANDES PEREIRA, Universidade do Porto  
O VALOR TERAPÊUTICO DA PALAVRA NA OBRA MÉDICA DE AMATO 
LUSITANO (1511- 1568) 

No âmbito do projecto intitulado ‘Dioscorides and Portuguese 
Humanism: The Commentaries of Amato Lusitano’ (FCOMP-01-0124-FEDER-
009102), está em curso a edição e tradução para português do Index  Dioscoridis 
(Antuérpia,  1536) e das In Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros 
quinque...enarrationes (Veneza, 1553), livros que Amato Lusitano dedicou ao 
comentário do tratado grego  De materia medica. Deste plano de investigação 
faz parte ainda a tradução do próprio tratado de Dioscórides, bem assim da 
Apologia aduersus Amathum Lusitanum (Veneza, 1558), libelo que os  
comentários  do  médico  português  suscitaram  por  parte  do  humanista Pietro 
Andrea Mattioli. 
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Nesta comunicação, o autor ocupar-se-á das relações entre a arte médica 
e a arte retórica tanto nas Enarrationes como nas Centuriae (1560), outra obra 
de Amato onde se faz uso do valor terapêutico da palavra. 

Procurar-se-á, por um lado, rastrear a presença da concepção da palavra 
como fármaco, notória pelo menos desde os diálogos platónicos, e, por outro, 
observar e interpretar o recurso à alegoria do corpo do discurso, corrente desde a 
definição aristotélica de entimema. 
 

Mediadora: Profa. Dra. MARIA CECÍLIA COELHO (Universidade Federal de 

Minas Gerais) 

 

12h30 às 14h – Almoço 

14h – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas do prédio 

49 – Rua Piauí, 130). 

15h45 – Intervalo 

16h – Sessões de comunicações (Universidade Presbiteriana Mackenzie, salas do prédio 

49 – Rua Piauí, 130). 

17h45 – Intervalo 

18h – (Universidade Presbiteriana Mackenzie, prédio 49, sala 308 – Rua Piauí, 130). 

• Conferência – Prof. Dr. JOÃO ADOLFO HANSEN (Universidade de São 
Paulo) 
APONTAMENTOS SOBRE OS ESTUDOS DE RETÓRICA 
A palestra trata da noção corrente de ' retórica' como discurso falso, do conceito 
normativo antigo de 'retórica', e da 'retórica restrita' à elocução de românticos, 
lembrando, com textos antigos e Paul De Man, que o termo 'retórica' sempre 
qualifica a fala, não a língua, sendo irredutível às pretensões de totalidade, 
totalização e estabilidade que caracterizam a gramática e a lógica. 
 

• Conferência e apresentação musical  

Prof. Dr. ADAM K. GILBERT (University of Southern California Thornton 
School of Music) 
SCENES FROM THE DIVORCE AND HAPPY MARRIAGE OF MUSIC AND 
RHETORIC 

Scholarship of musical rhetoric has focused largely on the baroque 
doctrine of linking musical and rhetorical figures. Described by composers and 
theorists like Joachim Burmeister and Johann Mattheson, this figurenlehre, 
originating in a sixteenth-century tradition of setting the natural rhythms and 
affects of  poetic  texts  to  music  and employing  madrigalistic word-painting—
all  in the Aristotelian service of art imitating nature—profoundly  influenced  
the  composition  and  interpretation of vocal  and instrumental music. Although 
this is only one episode in a long tradition linking music and poetic rhetoric, we 
tend to look at earlier Renaissance and medieval music with a skewed 
perspective, judging its modernity by how much it follows rules defined in the 
seventeenth century.  
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In this talk, I would like to focus on two earlier episodes that illustrate 
different way in which musical compositions have adopted and expressed 
rhetorical and poetic concepts within their own cultural context. In the first 
episode, I will outlines ways in which thirteenth-century Parisian motets 
correspond to rhetorical concepts found in John of Garland's  Parisiana Poetria, 
adopting techniques of amplifcatio and allegory and forms that consciously 
reflect the stylistic levels of Virgil 's Wheel [rota Virgiliana].  

In the second episode, I will propose  that  a  new  way  of  viewing  the  
relationship  of poetry and music in the fifteenth-century chanson, one that sees 
the two as sister arts, with a shared aesthetic of rhythm, consonance,  motive,  
and equivocation. Treatises of poetry and music share the same terminology and 
organization, defining each art and its power, outlining the corresponding 
elements of rhythmic meter and musical proportion and the rules and  
vocabulary of rhyme and consonanc e. Moreover, both arts share an increasing 
fascination with consonance and motivic permutation that the fixed forms in 
both poetry and music become obscured by the end of the century. The 
implications of this approach are potentially profound. If poetry ca n boast two 
places in the liberal arts as both seconde rhetorique and musique rhychmique, 
the music of the fifteenth-century love song can claim its own place, not merely 
as handmaiden nor spurned spouse, but as a form of poetry in its own right. Only 
then can we begin to recognize the grammar of the vocabulary and rhetoric of 
earlier music on something closer to its own terms, rather than those of a later 
age. 

 
20h – Encerramento 

IMPORTANTE: 

Na noite do dia 18 de setembro realizaremos um jantar de confraternização no 

Restaurante Chácara Santa Cecília. 

 
 

19 de setembro (sexta-feira) 
 
 
Passeio turístico por São Paulo, com almoço. 

  

Avenida Paulista e Museu de Arte de São Paulo (MASP). 

  

Faremos um passeio pela Avenida Paulista, símbolo da cidade de São Paulo, incluindo 

uma visita guiada ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), considerado, por seu 

abrangente acervo, o mais importante museu de arte do hemisfério sul. Almoçaremos no 

Restaurante do MASP. 
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MESAS DE COMUNICAÇÕES 
 
 

TERÇA-FEIRA, dia 16, 14h 
 
 
Mesa 3.1 (sala 203)  
 

1. ADRIANE DA SILVA DUARTE (USP) – NO ESCRITÓRIO DO ORADOR 
ATENÁGORAS: ECOS DA ORATÓRIA CLÁSSICA NO ROMANCE DE 
CÁRITON 
A intertextualidade é uma característica reconhecida do romance grego antigo e 
bem atestada no primeiro exemplar conhecido do gênero, o romance Quéreas e 
Calíroe, de Cáriton de Afrodísias (I d.C.). Bem mapeados os ecos da poesia 
épica e da historiografia, resta ainda muito a fazer no que respeita a oratória 
clássica. Produto inicial do período que convencionou-se denominar Segunda 
Sofística, Cáriton faz questão de se associar ao universo da retórica ao 
apresentar-se no parágrafo introdutório de seu livro como "secretário do orador 
Atenágoras" (Q&C I.1: Xariton Aphrodisieus, Athenagorou tou rhetoros 
hupographeus...). Citações de Demóstenes, Ésquines e Isócrates, além de 
alusões a Lísias perpassam a narrativa. Proponho-me a examinar a função dessas 
citações na consolidação da prosa ficcional da Grécia. 

 
2. WALDIR MOREIRA DE SOUSA JR (USP) – RETÓRICA E AGON LOGON 

EM AS FENÍCIAS DE EURÍPIDES 
O objetivo desta comunicação é analisar o agon logon travado no primeiro 
episódio de As Fenícias entre os irmãos Etéocles e Polinices. Aí, o embate 
político pelo direito de governar se constrói, por exemplo, por meio de antíteses 
de palavras (haplous vs. poikilia, amphilektos vs. homoios e isos). Jocasta exerce 
a função de mediadora entre os irmãos. Segundo Lloyd (1992, p.19), “os agones 
de Eurípides evocam as cortes judiciais não só em sua estrutura, mas também 
em seu estilo”. Para Conacher (2003, p.81), a natureza altamente retórica da 
Tragédia Grega já havia se tornado uma convenção entre os tragediógrafos. 
Assim, pretende-se mostrar nesta apresentação a construção retórica do conceito 
de Justiça proposta por Eurípides no ocaso do século V a.C, mais próxima da 
sofística do que da conceituação divina de Homero e Hesíodo. 
 

3. CHRISTIAN WERNER (USP) – GÊNEROS DISCURSIVOS E POÉTICOS NA 
“ODISSEIA” DE HOMERO 
Pretende-se discutir o modelo segundo o qual a poesia homérica pode ser 
pensada como um gênero guarda-chuva que, diacronicamente, incorporou 
diferentes gêneros discursivos e tradições poéticas (Foley 2004; Martin 1989 
and 2005; Minchin 2007) de uma forma que, pelo menos para a “Odisseia” 
(Bakker 2013), pode ser considerada dialógica no sentido proposto por Bakhtin 
(Bakhtin 1982). Parto da noção de gênero como uma estabilização de padrões de 
comunicação que ocorre no contexto de um sistema de gêneros (Bauman 1977) e 
da distinção, proposta por M. Bakhtin e T. Todorov, entre gêneros primários e 
secundários. Meu estudo de caso para debater esse problema e a relação entre 
formas retóricas e tradições poéticas são as histórias narradas por Helena e 
Menelau em “Odisseia” 4, 233-95. 



 

– 21 – 
 

4. DANIELA AVERNA (Universitá degli Studi di Palermo - UNIPA) – PIANTO E 
RISO NELLA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DEL MITO ANTICO: UN 
PARADOSSO DI GENERI SUB SPECIE MYTHOU (UNIVERSO COMICO E 
UNIVERSO TRAGICO SONO POI COSÌ DIVERSI?) 
Si tratta di una domanda provocatoria che prende le mosse dalla constatazione 
che spesso tragedia e commedia si servono degli stessi moduli drammaturgico-
compositivi-retorici che riguardano anche segmenti mimetici metateatrali che, 
presenti per esempio anche nell'Amleto di Shakespeare con la famosa 'mise en 
abyme' della 'morte di Gonzago', trovano le loro radici nel 'Filottete' di Sofocle, 
così come nell' 'Aspis' di Menandro dove pure il 'tragico' fa irruzione nel 
'comico' in una fusione e confusione di generi che comunque hanno entrambi un 
denominatore comune  basato sulla perspicuitas e sulla enargeia. Se infatti sub 
specie spectatoris fabulae 2 si possono individuare strategie sottili ma 
fondamentali e comuni appunto ala dimensione tragica e comica, sub specie 
spectatoris fabulae 1, ci accorgiamo che comunque invariata rimane l'attenzione 
del dramaturgo al 'suo' destinatario, in nome del quale tutto è finalizzato ala 
perspicuitas. Paradigmatico in tale direzione il teatro senecano ed in particolare 
l'Hercules Oetaeus in cui confluiscono sia la tradizione sofoclea, sia quella della 
fabula palliata. In particolare emerge l'attenzione del commediografo e del 
tragediografo rivolta alle descrizioni fisiche che sopperiscono all'assenza delle 
indicazioni registiche connotativa di tutto il teatro antico. Si realizza per questa 
via un processo di materializzazione che, recuperando la dimensione psichica 
relativa ad un sentimento, dall'astratto al concreto al fenomeno fisico e plastico, 
non tralascia nessuna sezione del corredo sintomatologico in cui si fenomenizza. 
Quanto ai moduli retorici e stilistici tragici presenti anche nella commedia può 
accadere che, se lo sprettatore non è informato del fatto che può trattarsi di una 
finzione, si crea un disorientamento del'sistema di attese'con conseguente 
ricaduta sul ruolo del 'beffato' che va ad identificarsi anche con quello dello 
spettatore. Per ripristinare l'illusione scenica occorre allora un canale alternativo 
che si identifica con il registro della parodia. Il filo rosso in questo caso 
rimangono i mitologemi che, presenti nel registro tragico per tradizione letteraria 
e logica teatrale, hanno pieno diritto di cittadinanza anche nella dimensione 
comica seppure attraverso il canale della parodia. 

 
Mesa 3.2 (sala 204) 
 

1. ANA CRISTINA CARMELINO (UFES) – A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DO 
BRASILEIRO EM PIADAS 
A proposta desta comunicação é refletir sobre como o ethos do brasileiro é 
constituído no discurso humorístico. Partindo da premissa de que o discurso de 
humor pode confirmar diversas representações culturais e ideológicas e que 
essas representações podem ser depreendidas a partir da imagem (ethos) que o 
orador, ao enunciar, constrói de si e do outro no interior do discurso, este 
trabalho objetiva investigar quais ethé são construídos para o brasileiro em 
piadas que envolvem o tema e que circulam no país em ambientes virtuais e 
meios impressos. Para fundamentar o estudo, adotam-se não apenas os 
pressupostos teóricos da Retórica aristotélica (de onde conceito de ethos origina) 
e Nova Retórica, mas também os da Análise do Discurso, abordagem que tem 
desenvolvido a noção, integrando-a em uma perspectiva enunciativa. Nesse 
sentido, além de o ethos constituir a imagem que o orador produz de si em seu 
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discurso (ARISTÓTELES, 1998), ele pode refletir sobre o processo mais geral 
de adesão de sujeitos a certa posição discursiva (MAINGUENEAU, 2008). As 
análises preliminares revelam que o brasileiro é representado com ethé que 
evidenciam alguns aspectos socioculturais recorrentes, como é caso de ser 
esperto, inteligente. 
 

2. CELSO FIGUEIREDO NETO (Univ. Mackenzie) – FRESCURAS DA COPA: A 
PERDA DA IRREVERÊNCIA DO ETHOS DO BRASILEIRO NA 
PUBLICIDADE LIGADA À COPA DO MUNDO DE 2014 
Algumas peças publicitárias veiculadas por grandes marcas nacionais e 
internacionais apostaram no humor como estratégia persuasiva em sua 
publicidade para a Copa do Mundo do Brasil. Esse humor carregava na 
irreverência, ou na methis, que sempre foi considerada própria da cultura 
nacional. Curiosamente, várias dessas campanhas publicitárias foram rejeitadas 
pelo público ou por órgãos da imprensa e mesmo do governo federal. 
Rapidamente, as marcas anunciantes tiraram suas campanhas do ar evitando 
confronto. O presente artigo visa investigar até que ponto haverá indícios de 
uma mudança do ethos nacional, recusando a imagem clássica do homem 
cordial, brincalhão, sexy e irreverente à qual o brasileiro sempre foi associada e 
tentar entender até que ponto a onda do politicamente correto interfere na 
maneira como a sociedade se enxerga. 
 

3. RAQUEL ABREU-AOKI (UFMG) – BARBÁRIE OU LEGÍTIMA DEFESA? 
ANÁLISE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA DA TESE DOS JUSTICEIROS 
Os crimes ocorridos em nossa sociedade devem ser investigados e julgados pelo 
Estado, que possui o monopólio da jurisdição estatal. Porém, em acontecimentos 
recentes, como o espancamento de um adolescente, amarrado a um poste e 
surrado por 15 pessoas, por se tratar de um ladrão, tem-se percebido a circulação 
de um discurso contrário a tal princípio jurídico. Baseando-se em argumentos 
como a falta de segurança em âmbito nacional, a desmoralização da polícia, etc, 
parte da população e alguns representantes da mídia, por exemplo, a jornalista 
Raquel Sheherazade, têm defendido a tese de que é necessário a ascensão de 
justiceiros que promovam a justiça pelas próprias mãos (exercício arbitrário das 
próprias razões) e que tal ação nada mais é que uma legítima defesa coletiva. 
Neste trabalho demonstraremos a construção discursiva que alguns desses 
“opositores” utilizam em defesa de suas teses. A teoria, utilizada por nós, 
fundamenta-se na retórica revista por Meyer (1993). Como ele elucida, trata-se 
da faculdade de considerar, para cada questão, o que pode ser próprio para 
persuadir, é a negociação da distância entre os homens a propósito de uma 
questão, de um problema.  
 

4. ELIANA AMARANTE DE M. MENDES (UFMG) – O DISCURSO DA 
ARROGÂNCIA DE JOAQUIM BARBOSA 
Neste trabalho, apresenta-se uma reflexão sobre a relação liderança/arrogância, 
mostrando como, no imaginário social, esses conceitos podem se (con)fundir. 
Entende-se por liderança a capacidade que alguns indivíduos têm, através de 
suas palavras e ações, de exercer influência sobre o pensamento e 
comportamento de outros. Por arrogância entende-se uma forma e expressão de 
exercício do poder, uma postura associada a algo negativo, observada em 
contextos de transformações que afetam as sociedades, manifestando-se em 
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todos os seus setores. Em termos retóricos, ser líder é apresentar um ethos 
positivo, capaz de persuadir suas audiências; ser arrogante é apresentar um ethos 
negativo, individualista, narcisista, prepotente, incapaz de perceber o outro, ou 
de imaginar o outro e, portanto, incapaz de persuadir suas audiências. No 
entanto, há líderes arrogantes, que lideram a despeito do discurso arrogante. 
Pretende-se aqui mostrar, através da análise de fragmentos de seus discursos, 
como o Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
paradoxalmente, a despeito da arrogância de seu discurso, vem alçando à 
categoria de líder nacional. Embora esse magistrado vise ao louvável combate à 
corrupção, apresenta um ethos de arrogante intolerância e de rígida indiferença 
para com quem não comunga de todos os seus pontos de vista. 

 
Mesa 3.3 (sala 301) 
 

1. CLAUDIA HELENA ALVARENGA e TARSO BONILHA MAZZOTTI (Univ. 
Estácio de Sá) – A RETÓRICA DA CANÇÃO POPULAR COMO INSTITUINTE 
DA PERSONIFICAÇÃO DO BRASILEIRO 
As canções populares conjugam sonoridades e linguagem textual cuja exposição 
de conteúdos manifesta os preferíveis dos grupos. Nesse registro, as 
musicalidades são tratadas como determinadas e determinantes de uma 
identidade social afirmada pelo cancioneiro, especialmente em situações de 
conflito, o que pode ser exposto por meio da análise retórica, que identifica o 
que é persuasivo nos raciocínios. Assim, é possível apreender os valores comuns 
e divergentes, que definem o brasileiro, seu repertório, e as articulações de 
identificação entre ambos, argumentadas no âmbito da identidade cultural e 
nacional, pois as diversas musicalidades constituem núcleos simbólicos dos 
grupos que as representam. Pela análise retórica dos textos poéticos de canções 
brasileiras, que explicitam o que o samba é, verifica-se que a ligação de 
coexistência é o esquema argumentativo predominante como operador da 
produção de identidade cultural ao relacionar uma essência com suas 
manifestações. Por meio da personificação, figura que concretiza a essência, o 
samba é afirmado como o núcleo do brasileiro em contraponto ao jazz, rock, e 
outros gêneros. Assim, a exposição dos discursos afirma o caráter epidítico da 
música, o que sustenta o ethos da nação, tornando evidente que o valor da 
musicalidade para o grupo social é instituído na relação retórica. 
 

2. WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA (UNICAMP) – A ADESÃO AO DISCURSO 
MUSICAL: REFLEXÕES A PARTIR DA NOVA RETÓRICA DE PERELMAN 
O estudo do discurso com ênfase no auditório foi o mais importante legado 
deixado por Chaïm Perelman dentre suas contribuições à retórica. Esse viés, que 
em primeira instância já constava na retórica aristotélica, foi fundamental para 
que se esclarecesse a noção de persuasão e convencimento e sua ligação com o 
objetivo do discurso: a adesão. Entretanto, quando se toma como objeto de 
análise um discurso não-verbal, as interações entre o orador e o público e a 
negociação dos significados do discurso ficam prejudicadas e passam a 
demandar outros índices de avaliação. Esse é o caso do discurso musical, que 
mesmo tendo recebido da retórica sua estruturação enquanto linguagem 
expressiva, hoje passa por uma crise tanto semântica quanto sintática. Sendo que 
para Perelman “uma argumentação eficaz é aquela que consegue aumentar a 
intensidade da adesão”, será discutido como a adesão pode ser definida na 
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música contemporânea. Além do referencial teórico do Tratado da 
Argumentação, será utilizada como objeto de análise a peça Sequenza XIV 
(2002), de Luciano Berio (1925-2003). Mediarão a análise escritos do próprio 
compositor, que auxiliarão na compreensão sobre quais eram seus objetivos para 
o discurso musical por ele escrito e possibilitarão a reflexão sobre sua 
concretização. 
 

3. JOSELY TEIXEIRA CARLOS (USP) – “FIZ ESTA CANÇÃO SÓ PRA VOCÊ”: 
O GÊNERO RETÓRICO CANÇÃO COMO LUGAR DE ENCONTRO ENTRE 
ORADOR E AUDITÓRIO 
O objetivo principal desta comunicação é analisar dois elementos fundamentais 
da argumentação na música brasileira cantada (nomeada em minha tese de 
doutorado como discurso verbomusical brasileiro), quais sejam, o orador 
cancionista e os auditórios ouvintes, o particular e o universal. Na análise da 
prática discursiva verbomusical, utilizo o suporte teórico da Retórica e da 
Argumentação no quadro da análise do discurso, mais propriamente as pesquisas 
de Aristóteles, Perelman, Olbrechts-Tyteca, Meyer e Mosca. Tomo como base, 
além da perspectiva da Retórica (Clássica e Nova Retórica) e da Argumentação, 
a Análise do Discurso orientada por Dominique Maingueneau, bem como a 
Análise Dialógica do Discurso, particularmente os conceitos bakhtinianos 
redimensionados no âmbito da análise do discurso de vertente francesa. 
Operando a articulação de trabalhos desses autores e o vínculo fundamental 
entre orador e auditório concretizado pelo gênero de discurso canção em sua 
orientação retórica e argumentativa, proponho uma tipologia para a análise do 
orador cancionista e do auditório ouvinte na música brasileira, inter-
relacionando essas duas categorias às noções de autoria, coautoria, audiência e 
coaudiência na canção, o que implica abordar o processo autoral na música, 
discutindo acerca dos variados sujeitos e instâncias constituintes da produção de 
uma canção, que abrange também o elemento público. Espero que esta 
sistematização constitua-se uma das principais contribuições desta pesquisa, por 
expor um caminho metodológico concreto aos investigadores do gênero canção 
que objetivem analisar a relação entre os oradores cancionistas e os seus 
respectivos auditórios. 
 

4. WILIANE VIRIATO ROLIM (IFPB) – VOCÊ QUER CONHECER A TESE 
POR TRÁS DA METÁFORA? 
Ao analisarmos a música Aura de Lady Gaga, à luz do conceito de aura da obra 
de arte de Walter Benjamim, deparamos com a pergunta “Você quer conhecer a 
mulher que existe por trás da burca?” dirigida ao amante cósmico. A música, tal 
com a diva, é pop, foi liberada no filme Machete Kills (2013) e, à primeira vista, 
parece desconexa e fragmentada. A análise do discurso por ela veiculado 
permite a compreensão de uma visão de mundo e a apreensão de um 
posicionamento em relação à questão do feminino na cultura de massas. A 
proposta deste trabalho é elucidar a tese defendida através das metáforas que 
constituem a letra da música e a argumentação utilizada. No quadro da 
problematização das questões de gênero, o sujeito argumentante se posiciona ao 
defender um ponto de vista através de uma construção enunciativa elaborada a 
partir de estratégias argumentativas de cunho artístico.  Acreditamos que, através 
de um possível interpretativo (conforme conceito da Semiolinguística), 



 

– 25 – 
 

estejamos participando da construção de sentidos ensejada por esta obra da pop 
arte. 
 

Mesa 3.4 (sala 302) 
 

1. WILLIAM AUGUSTO MENEZES (UFOP) – A RETÓRICA PERSUASIVA NA 
ARTE DE RECONTAR HISTÓRIAS: ANÁLISE DE REENCENAÇÕES DE 
LENDAS MARIANENSES 
Participante do espaço geopolítico denominado Região dos Inconfidentes, 
Mariana tem importância simbólica fundamental em Minas Gerais: cidade 
primaz, foi destaque no auge do ciclo do ouro; tornou-se sede do bispado, terra 
natal de importantes inconfidentes e local onde, ao lado de Vila Rica, 
concentrou-se grande parte da elite colonial e um imenso contingente de brancos 
pobres e escravos trazidos da África, além de ter sido palco de ampla produção 
artística e cultural, representada pelos seus casarões, igrejas e edifícios. 
Possivelmente em razão desses atributos e da presença constante da atividade 
mineradora, a cidade tornou-se espaço propício ao desenvolvimento de um rico 
acervo de lendas da tradição oral, que têm sido contadas e recontadas por seus 
habitantes, como a lenda do “Caboclo d’água”, “Maria Sabão” e “A Noiva de 
Furquim”. No presente trabalho, apresentaremos, a partir da retórica aristotélica 
e proposições da retórica argumentativa, uma análise de parte desse repertório, 
buscando identificar as diversas estratégias persuasivas vinculadas às imagens 
de si apresentadas pelos narradores (ethos) e aos efeitos patêmicos junto aos 
narratários, nas reencenações das lendas. Ao lado dessas questões, procuraremos 
refletir sobre o quadro imaginário e as representações identitárias presentes 
nessa arte de recontagem das histórias da tradição oral. 

 
2. MARRIENE FREITAS SILVA (UFMG) – A DIMENSÃO ARGUMENTATIVA 

NA CRÔNICA DE CONY E AS POSSÍVEIS EMOÇÕES SUSCITADAS EM “O 
FOGÃO E A CHUVA” 
Nesta comunicação visamos refletir sobre a dimensão argumentativa no gênero 
crônica, considerando-se as categorias retóricas retomadas pela Análise do 
discurso: ethos, logos  e pathos, com  o  propósito  de   averiguar  as  possíveis  
emoções  suscitadas pela  a  crônica  de Carlos  Heitor Cony  (2009), O fogão e 
a chuva,  publicada  em livro intitulado  Para ler na escola.  A  partir  da  visão  
integradora  desses  três  elementos de  Meyer  (2010),  buscamos  apresentar  os  
possíveis  efeitos  patêmicos,  recorrendo  a este  conceito  de  Charaudeau  
(2000),  por  englobar  tudo  que  se  refere  às  emoções  no discurso,  conforme  
ressalta  Lima  (2007),  que  contribuem  para  persuadir  o  leitor  em um  
discurso  de  dimensão  argumentativa,  conforme  a  concepção  de  Amossy  
(2006). Nessa perspectiva, consideramos a crônica um gênero que, embora 
organizado predominantemente de modo narrativo e se constitui na fricção entre 
real e ficcional, entre discurso midiático e literário, busca persuadir o leitor por 
meio de identificação com o mundo projetado, sendo este composto de uma 
imagem de sujeito, ethos, que se relaciona com o leitor de modo a influenciá-lo 
pelas emoções, pathos, através de um logos, de uma determinada estratégia 
linguística. 
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3. SHIRLEY MARIA DE JESUS (UFMG) – ETHOS E O JOGO SOCIAL DE 
IMAGENS NO GÊNERO LITERÁRIO 
O objetivo deste texto é traçar a identidade conferida pela imagem do “fiador”, 
especificamente a personagem mulher, a partir do conceito de êthos nos 
romances Terra Sonâmbula, O último vôo do flamingo e O outro pé da sereia, de 
Mia Couto. Aristóteles emprega dois sentidos distintos para a palavra: ao grafa-
la com a vogal inicial longa “η” (eta) (êthos), discute as maneiras de ser, para 
investigar a configuração dos modos, dos costumes, o caráter dos seres que 
vivem em determinada sociedade, a tradição (coletividade); já com a letra inicial 
epsilon “ε” (éthos), significando caráter, disposição, analisa a constância do 
comportamento do indivíduo, que supõe a maneira habitual de proceder e de 
comportar-se (individualidade). Assim, empregaremos o termo êthos, pois 
pretendemos demonstrar, a partir da teoria de Maingueneau (2008), que o 
“fiador” se proporciona uma identidade à medida que se incorpora a um mundo - 
mesmo que ficcional - associado a determinado imaginário (social e de corpo), e 
este mundo é configurado por uma enunciação assumida a partir desse corpo, 
que se vale de uma cenografia que também faz parte do enunciado e que está a 
serviço da validação desse discurso que se constrói coletivamente. 
 

4. RENATA AIALA DE MELLO e RENATO DE MELLO (UFMG) – A 
CONSTRUÇÃO DOS ETHÉ DE UMA PERSONAGEM LITERÁRIA – UM 
ESTUDO SOBRE EMMA BOVARY 
Neste trabalho propomos refletir sobre a construção do ethos da personagem 
Emma Bovary no romance realista francês Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert. O conceito de ethos é muito estudado em análises de texto político e 
publicitário, porém, quando se trata de texto literário, há poucas pesquisas a 
respeito. Alguns estudiosos trabalham tal conceito sob diferentes perspectivas: 
Aristóteles, Ducrot, Amossy, Maingueneau dentre outros. Propomos, então, 
traçar um breve percurso histórico da noção de ethos, a partir da Retórica 
Clássica, mais particularmente com Aristóteles que define o ethos como o 
caráter ou a imagem que o orador constrói de si para obter a adesão de seu 
auditório. Ressaltamos que trataremos dos ethé de Emma Bovary construídos 
por ela própria, enquanto sujeito enunciador e também por terceiros, que a leram 
e forjaram ethé nessas leituras. Esses ethé construídos por outros são, na 
verdade, efeitos de sentido produzidos a partir de, ou melhor, pelo próprio ethos 
dito ou mostrado da personagem. Dito de outra maneira, temos os vários ethé de 
Emma Bovary já cristalizados por ela própria e também por outras personagens, 
por Flaubert e por alguns críticos e estudiosos de Madame Bovary. 
 

Mesa 3.5 (sala 303)  
 

1. GABRIELE CERCEAU FLAUSINO (UFOP) – A RETÓRICA 
ARGUMENTATIVA NOS JORNAIS “O GERMINAL” E “O CRUZEIRO”: A 
CIDADE DE MARIANA NA REVOLUÇÃO DE 1930 
Este trabalho tem por objetivo refletir, do ponto de vista da retórica 
argumentativa, sobre o discurso da mídia impressa da cidade de Mariana (MG), 
com destaque para a tematização da política, no cenário sociopolítico e militar 
da chamada Revolução de 1930. Para isso, apresentará uma análise contrastiva 
de dois jornais locais: “O Germinal” e “O Cruzeiro”, importantes componentes 
da mídia na Região dos Inconfidentes (MG). Em especial, durante o período de 
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ascensão do governo Getúlio Vargas, esses jornais engajaram-se de maneira 
distinta nos projetos em discussão, fazendo ecoar valores, imaginários e 
avaliações diversas, na busca da persuasão e na formação da opinião. 
Colocando-se como integrantes dos blocos que compuseram a Aliança Liberal, e 
ou em confronto com os mesmos, esses jornais se viam também como veículos 
de mobilização de interesses regionais e locais, em torno das querelas 
predominantes naquele ambiente político. De maneira mais incisiva, 
centraremos essa comunicação numa compreensão sobre os éthé mobilizados 
por tais periódicos e as representações que fizeram do público leitor. Assim, a 
partir da teoria semiolinguística (Charaudeau), e da argumentação no discurso 
(Amossy), o trabalho terá como foco os procedimentos de persuasão do leitor, 
para procurar torná-lo um coenunciador no cenário da disputa. 
 

2. SELMA PELEIAS FELERICO GARRINI (Univ. Mackenzie) – REFLEXÕES 
SOBRE O CORPO FEMININO NA MIDIA IMPRESSA CONTEMPORÂNEA: A 
REVISTA CLAUDIA E SUAS CAPITUS 
Este artigo pretende comparar os imaginários femininos presentes na literatura e 
na comunicação em dois momentos da sociedade brasileira: as décadas de 1900  
e de 2010. A obra de Machado de Assis – 1899 – as capas e os editoriais da 
revista Claudia – 2013/ 2014 – compõem o corpus. A transformação feminina 
constitui o problema a ser analisado, pois considera-se que a idealização da 
mulher morena, sensual, representada pela personagem Capitu, em meados do 
século XIX, desloca-se, na contemporaneidade, para a loira, erótica e 
independente, dona de seu corpo e de seu desejo, presentes no periódico citado.  
A hipótese é que há um ideal de beleza predominante no imaginário feminino 
imposto pela mídia e tutoriado pela sociedade.  E de acordo com o padrão 
elegido surgem novos hábitos sociais e práticas de consumo. Para estabelecer a 
comparação, identificam-se e observam marcas e traços do referido imaginário 
nos dois períodos mencionados. Quanto ao referencial teórico que fundamenta o 
texto, destaca-se a análise de discurso de linha francesa – Eni Orlandi –, e os 
estudos de identidade, corpo e consumo, com autores como Stuart Hall, Don 
Stlater, Daniel Miller, Mary Douglas, Denise Bernuzzi Sant’Anna, Georges 
Vigarello, entre outros. 
 

3. AILTON ALEX CONTIN (UNICAMP) – O DISCURSO NEOLIBERAL NA 
IMPRENSA E A (DES)CONSTRUÇÃO DO ESTADO 
O Brasil no final da década de 1980 e início da de 1990 passou por uma abertura 
comercial e econômica nos moldes do neoliberalismo mundial. Parte do 
processo contou com as privatizações das empresas estatais, entre elas as do 
Sistema Telebrás, de telefonia. A grande imprensa acompanhou esse processo e 
informou seus leitores seguindo ideologias, ângulos e fazendo questionamentos 
distintos, de um lado desconstruindo o papel do Estado gestor e investidor, e do 
outro defendendo sua capacidade de administrar uma grande empresa e gerar 
lucros com ela. Este artigo se propõe a refletir sobre como a imprensa brasileira, 
na figura das revistas Veja e Carta Capital, tratou a privatização usando 
conceitos da Análise do Discurso apresentadas por Orlandi (2006) e investigar 
de que forma ela defendeu ou não os ideais neoliberais da época. 
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4. LUCIANO KLÖCKNER (PUCRGS) - A RETORICIDADE DE CONTEXTO NO 
RÁDIO INFORMATIVO 
O artigo em questão trata um dos aspectos de estudo mais amplo que visa a 
detectar os níveis retóricos e argumentativos de diversos formatos do Rádio 
Informativo em Meditsch (2001), a partir da Nova Retórica de Perelman & 
Olbrechts-Tyteca (1996), sob a interpretação singular de Cardoso e Cunha 
(2004-a). Fundamentando-se metodologicamente na Análise Retórica de Leach 
(2002), tem a intenção de apresentar a retoricidade de contexto como fator 
implícito nas emissoras e nos programas jornalísticos, constituindo-se em item 
determinante para atrair a audiência de públicos interessados na notícia. 

 
Mesa 3.6 (sala 304) 
 

1. IVO JOSÉ DITTRICH (USP/UNIOESTE) – PERSUASÃO E SUCESSO NA 
LIDERANÇA DAS ORGANIZAÇÕES: O QUE RECOMENDAM OS LIVROS 
Os livros sobre a persuasão no mundo das Organizações não são muitos, mas 
parecem unânimes em aceitar que a boa comunicação e, consequentemente, o 
poder da influência através da palavra são requisitos fundamentais para quem 
ocupa posição de liderança. Ao conceberem a persuasão como arte, os autores 
apresentam uma série de barreiras a serem superadas e, ao mesmo tempo, 
indicam um conjunto de estratégias que levam ao sucesso da Organização. 
Assim, este estudo analisa cinco obras voltadas ao poder da linguagem 
persuasiva no âmbito das Organizações, mostrando como estão organizados 
estruturalmente, quais os fundamentos teóricos em que se apoiam e que 
caminhos indicam às lideranças para influenciarem seus liderados de modo a 
atingirem os objetivos do empreendimento. O estudo mostra que os livros, 
apesar de não apresentarem conceitos próprios à teoria retórica, revelam que as 
provas clássicas de persuasão – logos, etos e patos – permeiam as estratégias 
indicadas ao seu universo de leitores. 
 

2. DENISE MICHELIN ALONSO (UNICAMP) – A PRETENSA PERSUASÃO 
NA ARGUMENTAÇÃO DA AUTOAJUDA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO 
DIÁLOGO ENTRE A RETÓRICA DE PERELMAN E A SEMÂNTICA DO 
ACONTECIMENTO 
O trabalho diz respeito à exposição e análise dos resultados obtidos a partir da 
investigação do mecanismo da argumentação presente em textos de autoajuda. 
Tal trabalho se realiza, sobretudo, através do diálogo entre teorias retóricas de 
Chaiim Perelman e sob os pressupostos da semântica do acontecimento 
(GUIMARÃES, 1987, 2005). Em relação aos dispositivos da retórica de 
Perelman, estes permitem observar a natureza essencialmente pautada em dóxa, 
a estrutura predominantemente tautológica e fundamentada através da 
argumentação ad hominem, mesmo que isso seja negado, nos textos de 
autoajuda. Quanto à semântica do acontecimento, a partir do seu dispositivo 
teórico-metodológico, a análise se dá através de fórmulas postuladas nesta 
teoria; como funcionam alguns conectivos argumentativos, como por exemplo, 
de “portanto” e “não só, mas também”, como grandes responsáveis pela 
pretendida persuasão em tais textos, além da investigação de algumas 
regularidades que funcionam e fazem funcionar este advento sintomático da 
contemporaneidade. 
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3. GRACIELE MARTINS LOURENÇO (UFMG) – O DISCURSO RELIGIOSO 
NA ERA DIGITAL: UM OLHAR SOBRE A ARGUMENTAÇÃO DA IGREJA 
CATÓLICA NAS MÍDIAS SOCIAIS ONLINE 
Na sociedade atual, marcada pela cultura da velocidade da informação, das 
tecnologias digitais e da virtualidade, a contemplação e reflexão aprofundada 
sobre temas como profissão, relacionamento, crença, etc, tem sido trocada pela 
superficialidade e fugacidade das relações propostas pela sociedade digital. Não 
parece existir na atualidade uma separação entre o ser virtual e o ser humano 
marcado social e historicamente; estas identidades se fundem. Pode-se apontar 
as Redes Sociais como uma realidade onde esta influencia se perpetua. Diante 
disso, questiona-se: Em que bases têm se apoiado o discurso religioso da Igreja 
Católica para atuar nas mídias sociais online? Como se dá a adaptação e 
veiculação deste discurso na era digital? Baseando-nos no pensamento de 
Michel Meyer sobre retórica e argumentação, elaboramos este trabalho 
intencionando explanar sobre de que forma tem se constituído o logos, sob quais 
bases, e de que maneira o ethos e pathos convergem para a legitimação deste 
logos da Igreja Católica na internet. Para isso apresentamos a tentativa de 
diálogo e proximação por meio das mídias sociais online, realizadas por duas 
paróquias em Belo Horizonte: Santuário São Judas Tadeu e Paróquia Nossa 
Senhora da Divina Providência, tendo como foco as estratégias retóricas 
utilizadas. Nota-se a negociação da distância por meio do uso de muitas imagens 
de si (Igreja), suas ações, seu cotidiano, e também pela disponibilização de 
rituais virtuais para perpetuação da fé do indivíduo. 
 

4. BÁRBARA AMARAL DA SILVA (UFMG) – AS EMOÇÕES COMO 
ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA EM UM BEST-SELLER DA IGREJA 
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
À luz da análise do discurso de linha francesa, pretendemos verificar a utilização 
das emoções como estratégia argumentativa para conseguir adesão do público 
alvo em um best-seller da Igreja Universal do Reino de Deus. Para isso, 
abordaremos o pathos na Introdução do livro Mulher V: moderna à moda antiga 
(2011), de Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir Macedo. O trabalho será 
dividido em cinco partes: na primeira, faremos uma apresentação do livro; na 
segunda parte, retomaremos algumas das ideias sobre o pathos presentes na 
Retórica Antiga, para verificar que o livro reproduz a visão negativa dos antigos 
sobre esta prova, ainda que as emoções sejam frequentemente utilizadas para 
conquistar o auditório; a terceira parte diz respeito à análise do pathos na doxa, o 
que será feito a partir da perspectiva de Ruth Amossy (2010) sobre este 
conceito; na quarta parte, estudaremos o pathos no logos, levando em 
consideração Amossy (2010) e Christian Plantin (2010); na última parte 
daremos foco ao pathos no ethos, a partir dos conceitos de “empatia”, 
“identificação” e “transferência” propostos por Plantin (2005). O trabalho que se 
segue possui grande relevância para os estudos do discurso, dado o grande 
crescimento dos evangélicos e principalmente da IURD. 
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TERÇA-FEIRA, dia 16, 16h 
 
 
Mesa 3.7 (sala 203) 
 

1. ERIKA WERNER (USP) – A CIDADE E O POETA: A REPRESENTAÇÃO DO 
ESPAÇO E A CONSTRUÇÃO DO ELOGIO NAS SILVAE DE ESTÁCIO 
Os composições reunidas nas Silvae, coleção atribuída ao poeta napolitano 
Públio Papínio Estácio, diferem não apenas em relação a sua extensão ou metro, 
mas também em relação aos gêneros poéticos e ocasiões de performance 
emulados em seus versos. Em comum, esses poemas possuem o caráter 
encomiástico, tendo sido compostos para celebrar os feitos, as posses e a própria 
imagem pública de seus destinatários. Não apenas a imagem de seus 
destinatários nos é apresentada, porém, por meio desse poemas. Roma e 
Nápoles, cidades nas quais Estácio supostamente teria vivido em diferentes 
períodos de sua vida, também podem ser entrevistas ao longo dessas 
composições, revelando-se ao mesmo tempo como espaço físico, como uma 
instituição histórico-social e como uma construção poética. Levando em 
consideração a limitação do tempo disponível para esta apresentação, interessa-
me aqui analisar em particular como a cidade de Roma é representada no 
primeiro livro das Silvae e como a representação da cidade é empregada na 
construção do encômio dos destinatários dessas composições. 
 

2. MARIA HELENA AGUIAR MARTINS (UFC) – A ELOCUÇÃO NA ELEGIA 
1.1 DE TIBULO 
Neste trabalho, analisamos a elocução do poema 1.1 do corpus tibullianum. Já 
na Antiguidade, Álbio Tibulo (c. 55-19 a. C.) é admirado por seu estilo, 
considerado muito elegante, de forma perfeita e verso polido: legiturque 
Tibullus et placet, et iam te príncipe notus erat (Ovídio,Tristia 2.1.460-61); 
tersus atque elegans maxime (Quintiliano, Institutio oratoria 10.1.93). 
Examinamos, portanto, a composição da primeira elegia de Tibulo a fim de 
demonstrar o labor que concede renome ao seu estilo. Como exemplo, Tibulo 
utiliza a dispositio a fim de mimetizar o conteúdo, como no trecho ‘suprema 
mihi cum uenerit hora’: ele (mihi) é envolvido pela morte (suprema e hora). Em 
‘mea Delia tecum’ o poeta mostra o teor de sua vontade logo no início do 
poema: Delia entre seus braços. Neste estudo de elocução, ou, nas palavras de 
Olivier Reboul (1998), da “redação do discurso”, a literatura recorre à retórica; 
assim, utilizamos como corpus analítico em especial a Retórica a Herênio 
(principalmente o capítulo IV), a obra de Quintiliano e o livro Elementos de 
retórica literária, de H. Lausberg. Com este trabalho, esperamos iluminar a 
requintada elocução de Tibulo e com isso contribuir para aos estudos da relação 
entre literatura e retórica. 
 

3. SUSANA APARECIDA DA SILVA (PUCSP) – A RETÓRICA NA POÉTICA 
HEBRAICA. UMA ANÁLISE DA POESIA DA AMADA EM CÂNTICO DOS 
CÂNTICOS 5,9-16 
O livro do Cântico dos Cânticos reúne elementos simbólico-poéticos do amor 
conjugal da cultura do Antigo Israel. A presente comunicação visa o estudo de 
Ct 5,9-16 a fim de identificar e discorrer sobre o gênero literário da perícope 
selecionada. Nota-se que os diversos recursos retóricos presentes no texto, como 
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figuras de estilo e linguagem e os paralelismos típicos da poética hebraica, 
descrevem os atributos do Amado com significado simultaneamente erótico e 
simbólico. O texto apresenta aspectos relevantes do amor humano e das virtudes 
do amado na cultura do Antigo Israel. 
 

4. PEDRO B. SCHMIDT (USP/UFRJ) – O LUGAR DA RETÓRICA CLÁSSICA 
NA LITERATURA CAROLÍNGIA: OS DISCURSOS DELIBERATIVOS NO 
WALTHARIUS 
A partir da análise do conjunto dos discursos deliberativos (de aconselhamento) 
presentes na épica medieval Waltharius (sécs. IX-X d. C.), é possível identificar 
determinados efeitos coerentes e sistemáticos desses mesmos discursos ao longo 
da narrativa. Os discursos tendem a obter ou não convencimento e persuasão 
dependendo dos tipos de personagens que os proferem, se protagonistas ou 
antagonistas, e do nível de elaboração dos discursos, se com mais ou menos 
recursos de elocução. Ao identificar e comparar tais processos, é revelado um 
movimento, interno ao desenvolvimento da narrativa, de discussão acerca do 
lugar, do propósito e dos efeitos possíveis da retórica clássica; de forma que a 
épica carolíngia questiona, através dos próprios discursos deliberativos, se seria 
a retórica um instrumento poderoso ou ineficaz. 

 
Mesa 3.8 (sala 204) 
 

1. MURILO CAVALCANTE ALVES (UFAL) – A DUPLA FUNÇÃO DA 
METÁFORA NOS SERMÕES DO PADRE ANTONIO VIEIRA 
Este artigo, intitulado "A dupla função da metáfora nos Sermões do Padre 
Antonio Vieira", objetiva analisar o uso da metáfora em alguns sermões do 
Padre Antonio Vieira, orador e escritor luso-brasileiro, pertencente ao cânone 
maneirista-barroco, e que se notabilizou em suas prédicas e escritos pelo uso de 
uma retórica cristianizada. Desse modo, essa análise, ao se fundamentar nos 
pressupostos da Retórica Antiga, de fundamentação aristotélica, e nos 
posteriores desenvolvimentos realizados por autores como Cícero, Quintiliano e 
Sêneca, no entanto, considera que essa retórica, ao ser submetida a um processo 
de sacralização via Santo Agostinho, foi apropriada pelos jesuítas para os 
propósitos contrarreformistas da Igreja Católica. Adota, assim, o pressuposto de 
que a metáfora, como elemento persuasivo, ao ser utilizada por Antonio Vieira 
em sua parenética, incide também na chamada metáfora literária. Para isso se 
baseia em autores como Aristóteles (1966), Boléo (1935), Cantel (1959), Curtius 
(1979), Gotaas (1953), Lausberg (1996), Lima (2006), Reboul (1998), Ricoeur 
(1975), Perelman (1976), dentre outros. 
 

2. RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA PINTO (USP) – ANTÔNIO VIEIRA E A 
DOMINGA DAS TENTAÇÕES: AS OBLIQUIDADES DA PÁGINA AO 
PÚLPITO 
Tal como impressos de maneira sistemática a partir de 1679, os sermões do 
padre Antônio Vieira foram ideados e preparados para circulação escrita. Na 
página, é prática de Vieira a dramatização da actio de pregação, não raro 
circunscrita à ocasião temporalmente distante da estampa dos sermões. Essa 
dramatização é artifício verossímil e decoroso de escrita, como convém à obra 
oratória, e, assim, é recurso que, com frequência, obnubila o hiato entre as datas 
de desempenho dos sermões no púlpito e as de sua publicação na editio princeps 
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da obra parenética de Vieira. Nos termos das artes retóricas latinas, a noção de 
ductus, prescrita por retores como Marciano Capela e Fortunaciano, e relida, no 
século XV, por Jorge de Trebizonda, pode fornecer lição que ajuda a ler as 
acomodações construídas pelo jesuíta em sermões como o da “Primeira 
Dominga de Quaresma”, o da "dominga das tentações", impresso postumamente 
em 1699, cujos efeitos produzem desvios discursivos por meio dos quais Vieira 
pode abordar o que não parece abordar, mirando destinatários a quem não parece 
se destinar. 
 

3. ANA LUCIA MACHADO DE OLIVEIRA (UERJ) – A ENCENAÇÃO 
RETÓRICA DAS PAIXÕES NAS CARTAS DE ANTONIO VIEIRA 
O ponto de partida de nosso trabalho será a investigação do lugar de destaque 
concedido no século XVII ao estudo das paixões, que atravessa diversos campos 
do saber. A esse respeito, importa destacar que a ênfase dada à descrição e ao 
exame dos diferentes signos que registram os movimentos interiores de um 
corpo dominado por paixões é perfeitamente compreensível no âmbito das 
práticas sociais de corte, cuja rígida etiqueta pressupõe um controle permanente 
das emoções e dos comportamentos, devido à instabilidade que rege a hierarquia 
no âmbito desse modelo de sociedade. Tomando como corpus de análise o 
epistolário de Antônio Vieira, pretende-se considerar as diferentes formas de 
representar retoricamente as paixões que moviam o missivista, tendo em vista os 
efeitos e os afetos que ele pretendia suscitar em seus diferentes interlocutores. 
 

4. MARIA CECÍLIA MIRANDA COELHO (UFMG) – RETÓRICA E A 
METÁFORA DO ESPELHO EM PLATÃO E ANTÓNIO VIEIRA 
No Sermão do Demônio Mudo, pregado no convento das Odivelas, em 1651, o 
Padre Vieira afirma: “Não há eloqüência, nem retórica com todas suas figuras, 
que mais diga, que mais persuada, e que mais deleite, que aquele lisonjeiro 
mudo. Mudo adula, mudo encarece, mudo atrai, mudo afeiçoa, mudo enfeitiça, 
mudo engana, mudo mente e desmente juntamente, negando o que é, e fingindo 
o que agrada.”(V) Tomando como ponto de partida essa passagem,  pretendo 
analisar: a) as referências a autores e temas da mitologia greco-romana, em 
particular às figuras de Narciso, Afrodite e Helena,  na estrutura argumentativa 
do sermão; b) a caracterização, nos moldes platônicos, expostos no Fedro e no 
Górgias, de uma má retórica, que enfeitiça e engana,  em oposição a uma boa 
retórica, que pode nos salvar, cuja metáfora, nesse sermão, é a do “espelho que é 
Deus”. 

 
Mesa 3.9 (sala 301) 
 

1. KELLEN FERREIRA DE MORAES (UFMG) – A RETÓRICA UTILIZADA 
POR HELENA NA TRAGÉDIA DE EURÍPEDES SOB A ÓTICA PLATÔNICA 
DO DIÁLOGO FEDRO 
Neste ensaio, pretende-se analisar e comentar, à luz do diálogo Fedro de Platão, 
a figura de Helena na tragédia “Helena” de Eurípedes. Propomos uma 
investigação à cerca da retórica utilizada pela personagem aos diferentes 
interlocutores da tragédia, a saber, Teônoe que, “conhece a verdade sobre todas 
as coisas” (530) e Teoclímeno “insolente e injusto” (915, 920). Segundo Platão, 
no diálogo Fedro, “o verdadeiro retórico é aquele que se vale desta arte para 
conduzir as almas através das palavras, mediante ao uso adequado do discurso 
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rumo ao conhecimento verdadeiro” (271 d). Perscrutaremos, portanto, em que 
medida a personagem Helena da tragédia de Eurípedes, se encaixa na figura do 
retórico exposto por Platão em seu diálogo. 
 

2. ADRIANO MACHADO RIBEIRO (USP) – GÓRGIAS E PALAMEDES 
Procura-se explicitar como a defesa de Palamedes de Górgias poderia se 
enquadrar retoricamente no gênero judiciário. A questão é saber se o texto, antes 
de mais nada, caberia numa téchne cuja principal finalidade seria a persuasão, 
seja pelo melhor meio de obtê-la, como quer Aristóteles, seja como produtora de 
persuasão, conforme indica Platão. Ao analisar a obra de Górgias, cabe, pois, 
indagar os limites de tal enquadramento para avaliar se não seria mais correto 
avaliá-lo sem trazer na análise pressupostos que parecem distar do horizonte em 
que ele fórmula sua obra, sem o limite em que se separa a retórica da filosofia. 
 

3. ROGÉRIO GIMENES DE CAMPOS (UNILA) – FIGURAS RETÓRICAS DE 
EVENO DE PAROS NA DOXOGRAFIA PLATÔNICA 
Eveno de Paros aparece no Fedro 267a como inventor de três recursos retóricos, 
o parepaínous, o parapsógous e a hypodélosin. Os dois primeiros trazem em si 
um jugo, uma biga, em que se atrelam os que serão elogiados (epainos) ou 
detratados (psógos) mutuamente. O terceiro recurso retórico é a hypodélosin, 
maneira pela qual se diz algo de modo velado. A hypodélosin traz a raiz do 
verbo delóô, mostrar, submetido ao prefixo hypo-, algo que está sob tutela, 
portanto uma demonstração sutil, amenizada, daí insinuação ou alusão serem as 
traduções mais frequentes para o termo. Veremos nessa comunicação como 
Platão usa esses recursos e outros similares no próprio Fedro. 
 

4. MICHELLE BELATTO (UFSC) – RETÓRICA COMO PSICAGOGIA NO 
FEDRO DE PLATÃO 
Além de ser a arte da palavra, a retórica ganha uma nova abordagem no Fedro, 
de Platão. Ela passa a ser entendida como psicagogia: a condução da alma por 
palavras efetivadas num percurso dialético. A retórica como psicagogia pode ser 
constatada em todo o Fedro, pois, o diálogo movimenta-se de uma demonstração 
da pseudorretórica a uma revelação da verdadeira retórica. A passagem da falsa 
à retórica legítima é uma transição da psicagogia que pretende iludir, à 
psicagogia que guia a alma à verdade. Para explicarmos esse processo retórico-
psicagógico, dividimo-lo em estágios: a celebração do discurso de Lísias; a 
exposição de Sócrates para rivalizar com o texto do orador; a oposição que o 
filósofo fez a seu próprio discurso com uma retratação mítica e o ensinamento a 
Fedro, por um exame dialético, do que exemplifica a retórica verdadeira. 
Enfatizando a conexão entre esses fragmentos, temos a finalidade de indicar uma 
relação entre retórica, psicagogia e dialética, uma vez que os três fundamentos 
permeiam o diálogo como um todo. 

 
Mesa 3.10 (sala 302) 
 

1. EDUARDO ASSUNÇÃO FRANCO (UFMG) – RETÓRICA E 
CRISTIANISMO: DE SANTO AGOSTINHO AO PAPA FRANCISCO 
Mesmo sendo apontado como um dos responsáveis pela decadência da retórica 
nos séculos subsequentes ao seu surgimento, o Cristianismo sempre se valeu 
dessa arte para realizar seu trabalho missionário, de evangelização e para a 
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conquista de espaço público e político. No século V, Santo Agostinho foi 
professor de retórica e estruturou seus estudos filosóficos dentro da linha 
platônica. Santo Tomáz de Aquino, no século XVI, reestruturou a filosofia 
católica, optando pela linha aristotélica. Famoso por seus sermões, o padre 
Antônio Vieira fez uso da retórica em suas pregações, no século XVII, e também 
para se defender junto ao Tribunal do Santo Ofício. Recentemente, o Papa 
Francisco vem se valendo de sua simpatia e de outros recursos retóricos para 
tentar reverter a crise de credibilidade e de perda de fiéis vivida pela Igreja 
Católica. Em nosso referencial teórico, trabalharemos com Roland Barthes, 
Aristóteles, Ruth Amossy, Christian Plantin, Emanuelle Danblon, Wander 
Emediato e Emília Mendes. 
 

2. EMILSON JOSÉ BENTO (USP) – ARGUMENTAÇÃO NA POLÊMICA 
RELIGIOSA: AGOSTINHO DE HIPONA E O MOVIMENTO DONATISTA 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias discursivo-
argumentativas utilizadas por Agostinho de Hipona (354-430) em alguns dos 
textos que constituem o Corpus antidonatista. Ao enquadrarmos estes textos 
como discursos polêmicos, buscamos confirmar ou modificar as hipóteses 
comumente aceitas sobre a questão geradora desta polêmica religiosa ocorrida 
durante os séculos IV-V da era cristã. O Corpus estabelecido até o presente 
momento é formado pelas obras: De baptismo contra donatistas (400-401), 
Tractatus in Iohannes Evangelium – sermões 1-16 (416-417), Prosecutiones 
Augustini in collatione cum donatistis (411), e Sermo ad Caesariensis Ecclesiae 
Plebem (18.09.418). O foco da pesquisa se concentra sobre a revisão e 
descoberta das questões geradoras e subjacentes à polêmica, sem considera-las 
óbvias e evidentes. Por verificarmos que estas estratégias se apoiam na história 
precedente da polêmica antidonatista, constitui parte de nossa pesquisa o 
levantamento desta história, como conhecimento enciclopédico (ou repertório) 
útil para a compreensão dos textos que constituem nosso objeto. O ponto de 
partida teórico é a retórica de base aristotélica, reexaminada pela Nova Retórica 
de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1993, 2004, 2005) e de seus 
sucessores, tais como Michel Meyer (1999, 2000, 2007, 2010), Ruth Amossy 
(2010a, 2010b), Christian Plantin (2008, 2011), Lineide Salvador Mosca (2004, 
2005, 2008) e outros autores que trabalham a argumentação numa visada 
discursiva, com destaque para o discurso polêmico. 
 

3. LUCAS NASCIMENTO SILVA (UFBA) – ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS 
NO SERMÃO DA MONTANHA: O DISCURSO JESUÂNICO EM QUESTÃO 
A argumentação retórica compreende a possibilidade da contradição, já que o 
orador busca a intensidade da adesão e não o raciocínio coercitivo, diferente da 
lógica formal em que a argumentação é construída interna a um sistema com 
premissas e regras de dedução unívocas e fixas (PERELMAN, 2004). No 
entanto, isso não invalida a aproximação da argumentação com raciocínios 
formais, por assim dizer, o esquema formal serve de molde à construção do 
argumento, chamado por Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005) de 
argumento quase-lógico. Com habilidade para tanto, o orador pode, quando 
julgar necessário, lançar mão de raciocínios que se aproximam do pensamento 
lógico para dar força ou construir sua argumentação, sendo assim, é que se 
objetiva mostrar o uso que o orador Jesus Cristo, personagem do Evangelho de 
Mateus, no Sermão da montanha (Mateus, 5-7) faz desse recurso argumentativo. 
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Destarte, no sermão supramencionado observa-se que o pregador palestino 
estabelece de maneira central um acordo factual, e, de maneira abundante, 
utiliza-se de 58 argumentos quase-lógicos para intentar convencer/persuadir seu 
auditório. Ademais, esse trabalho é relevante não apenas por analisar um sermão 
clássico, sobretudo por explicitar a razoabilidade de um gênero discursivo 
bastante associado a certa noção de carisma, quando não, à  irracionalidade. 
 

4. ROSALICE PINTO (Univ. Nova de Lisboa) – RETÓRICA JURÍDICA: 
LEGITIMAÇÃO DOS ETHÈ EM PETIÇÕES INICIAIS PORTUGUESAS 
Discursos que circulam institucionalmente são guiados por dois princípios 
básicos: a estabilização de determinados enunciados e uma espécie de 
´apagamento da conflitualidade´ (Krieg-Planque, 2013: 12). No contexto 
jurídico, objeto de estudo desta colaboração, uma peculiaridade pode, ainda, ser 
evidenciada do ponto de vista retórico: a construção das imagens (ethè) dos 
atores sociais envolvidos na produção destes textos. Na verdade, os profissionais 
que os elaboram visam tanto a legitimar a sua imagem profissional (ethos 
individual) , quanto consolidar o poder institucional (ethos coletivo), em função 
das instâncias às quais os documentos se dirigem. Dessa forma, este trabalho, 
adotando abordagens teóricas centradas na análise de texto(s)/discurso(s) 
(Bronckart, 1999; Maingueneau, 2012) e aspectos teóricos relativos ao estudo da 
construção do ethos em práticas sociais diversas (Pinto, 2010; Amossy, 2012) 
apresenta dois objetivos. Primeiramente, fazer um levantamento das estratégias 
linguístico-textuais utilizadas para a construção destes ethè. Em segundo lugar, 
mostrar que a construção desses ethè legitima a força da própria instituição. No 
intuito de corroborar estas teses, serão analisadas algumas petições iniciais que 
circularam em Portugal nos últimos anos. 
 

Mesa 3.11 (sala 303) 
 

1. DORAMA DE MIRANDA CARVALHO (ESPM) – DA PALAVRA À ANÁLISE 
DO DISCURSO E AS RELAÇÕES DO SUJEITO COM A MÍDIA 
O objetivo do artigo é fazer uma revisão teórica dos temas que permeiam a 
construção da análise do discurso. A partir da palavra, essencialmente presente 
nas relações de sentido que o sujeito faz ao construir seu enunciado, procurou-se 
delimitar os conceitos de signo ideológico, linguagem, memória, estereótipos, 
subjetividades e a busca da identidade, sob a ótica de autores como Mikhail 
Bakhtin, Adam Schaff, Eclea Bosi, Maria Aparecida Baccega e Eni Orlandi. 
Após esse percurso, chega-se ao discurso na mídia, campo de intensa relação do 
sujeito com os discursos da sociedade atual. 
 

2. DANIELA FIORINI, PAULA CROCI e PAULA SOCOLOVSKY (Univ. de 
Buenos Aires) – RETÓRICA DE IDENTIDAD VISUAL EN LA MARCA PAÍS 
El diseño de marca país constituye un género discursivo propio del diseño 
gráfico. El género, entendido como “serie de enunciados o discursos 
relativamente estables” (Bajtin: 1982), se caracteriza por regularidades 
temáticas, retóricas y enunciativas. Una noción clave para el análisis es la de los 
aspectos retóricos o composicionales en el diseño de marca país. Siguiendo a 
Bajtin, la retórica no es solamente una dimensión formal del discurso sino que 
produce sentido. De esta manera, los elementos retóricos del diseño son una 
parte central en la construcción del discurso sobre la identidad de un país. A 
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partir de una analítica de los usos de la retórica en la concepción de proyectos de 
diseño de marca, abocados a la construcción y consolidación de la “imagen 
corporativa”, se intenta describir la manera en que la “identidad” de una 
institución, ciudad o país, se elabora a partir del desarrollo de un sistema de 
componentes visuales cuyo objetivo es asociar cierta visualidad con una 
determinada organización y trasmitir “connotaciones positivas” de esta. Si toda 
pieza de diseño es el vehículo de una argumentación que pone el acento en los 
modos en que los objetos comunican su relación con la sociedad, siguiendo a 
Lakoff y Johnson (Metáforas de la vida cotidiana: 1986), podemos pensar que 
las figuras retóricas son la expresión de una actividad cognitiva que 
conceptualiza y categoriza un ámbito de nuestra experiencia en términos de la 
experiencia de otro ámbito. En otras palabras, la retórica sería la capacidad de 
usar los mecanismos motores y perceptivos como base para inferencias 
abstractas esenciales en la interpretación de la marca país. 
 

3. JULIA FERREIRA VEADO (UFMG) – DOIS MOMENTOS NA COZINHA: A 
FIGURA FEMININA NOS LIVROS DE RECEITA 
A proposta deste trabalho é analisar como os imaginários sociais e as 
representações relacionadas ao gênero feminino se fazem presentes em livros de 
receita culinária. Para isso, separei dois livros, publicados em décadas distintas, 
Sei Cozinhar [1952] (1987) e Panelinha – receitas que funcionam [2010] (2012). 
Ciente do distanciamento temporal entre eles, procurarei investigar como valores 
ligados às funções sociais atribuídas ao gênero feminino são trabalhados em 
cada um dos manuais. Farei um levantamento de elementos etóticos e patêmicos 
a fim de observar quais imaginários parecem perpassar os discursos das autoras 
e, assim, tentar delinear as representações de mulher que estão inseridas nesses 
materiais. 
 

4. MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS (UFAL) – O GÊNERO 
EDITORIAL À LUZ DE UMA PERSPECTIVA RETÓRICO-CRÍTICA 
Este trabalho tem por título, O gênero editorial à luz de uma perspectiva 
retórico-crítica, que tem como foco principal mostrar que os interactantes do 
discurso midiático podem analisar criticamente os argumentos encontrados no 
gênero citado, ao estabelecerem e reconhecerem as relações de poder que 
surgem nas interações entre os participantes da construção do gênero editorial 
pelo uso da linguagem. Entende-se que o editorialista se reveste de um ethos, a 
fim de estabelecer uma imagem que crie sentimentos ou emoções no seu 
interlocutor (pathos) acerca do que é objeto de discussão, o próprio gênero 
editorial. Para isso, aparecem teóricos como: Aristóteles (2005), Meyer (2007), 
Perelman (2005), Reboul (1998), Sousa (2008) Fairclough (2001), Meurer 
(2005), dentre outros. O corpus constou de editoriais que circulam em um jornal 
na cidade de Maceió-Alagoas, que tem uma tiragem semanal. Foram dois meses 
de coleta, sendo retirados 2 (dois) para amostragem do estudo em foco. Os 
resultados indicam a possibilidade de se fazer uma análise retórico-crítica com 
resultados que apontam para a existência de argumentos utilizados pelo ethos, 
articulado pelas relações de poder, para persuadir o pathos, por meio da 
construção do editorial. 
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Mesa 3.12 (sala 304) 
 

1. VÂNIA PILAR CHACON ESPINDOLA (USP) – EL COLOQUIO DE LOS 
PERROS: O PAPEL DA RETÓRICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCRITA 
ENGENHOSA 
Algumas composições escritas durante os séculos XVI e XVII na Espanha foram 
marcadas por sua natureza cômica, pois retratavam vícios, costumes e fraquezas 
da sociedade da época, como é o caso da novela exemplar El Coloquio de los 
Perros, de Cervantes, escrita entre o período de 1590 a 1612. A obra apresenta 
um quadro decadente da condição humana, mediante um colóquio cômico-
filosófico estabelecido entre seus dois protagonistas caninos: Berganza e Cipión. 
Assim, foi escolhido o episódio da novela que trata do nascimento do 
protagonista no Matadouro de Sevilha e sua relação com os frequentadores desse 
espaço sem lei, sem governo. Com base nas características encontradas na 
construção dessa narrativa/diálogo, este trabalho se limita em verificar no corpus 
selecionado os elementos relacionados à argumentação, tais como: silogismos, 
entimemas; vinculados à ornamentação do discurso como é o caso das metáforas 
e alegorias - artifícios utilizados pelo autor na composição de uma escrita 
engenhosa e aguda, que têm como finalidade suscitar o riso. A proposta deste 
trabalho está em perceber como esses procedimentos retóricos se articulam no 
interior desse episódio da novela, cujo diálogo cômico prima pela sutileza, pelo 
engenho, ao revelar tanto a capacidade intelectual desse autor, quanto do leitor. 
 

2. DEBORA REGINA VOGT (UFRGS) – LEITURA RETÓRICA DO LIVRO 
OCEANA, DE JAMES HARRINGTON 
Este trabalho é parte integrante da pesquisa desenvolvida no doutorado em 
história pela Ufrgs, sobre a obra de James Harrington, o Oceana. Nesta obra, o 
autor apresenta o que seria um governo ideal, segundo uma visão trazida pela 
Antiguidade Clássica: uma república. Tendo como modelo os antigos e como 
contexto a Revolução Inglesa consolidada na figura de Cromwell, Harrington se 
utiliza constantemente da arte retórica para persuadir seu leitor. O objetivo desta 
apresentação é demonstrar algumas estratégias retóricas utilizadas pelo autor na 
persuasão de seus interlocutores. Para isso serão analisados alguns trechos da 
obra tendo como alvo a compreensão dos usos, assim como a forma como ele se 
contrapõe a ideias que em seu momento eram dominantes, como a escolástica ou 
a ideia de um poder absoluto, defendida por Thomas Hobbes. 
 

3. ELAINE C. SARTORELLI (USP) – ERASMO SATIRIZADO: AS RESPOSTAS 
DE SCALIGER E DOLET AO CICERONIANUS 
A polêmica conhecida como “a controvérsia ciceroniana” foi o mais importante 
debate literário do século XVI. Esta discussão dividiu em campos opostos 
alguns dos mais famosos escritores da Renascença, acerca do tema da imitatio. 
Visado a satirizar os ciceronianos italianos, Erasmo publica um Dialogus 
Ciceronianus, em 1528. Embora a aparição do tratado do holandês não tenha 
encerrado o debate, o ponto de vista ciceroniano não tem sido estudado depois 
de sua publicação, talvez em decorrência do prestígio do autor, que, entretanto, 
sofreu sanções violentas. Nós vamos analisar duas respostas a Erasmo. A 
primeira, de Scaliger, é um virulento ataque contra aquele a que chama “um 
mero corretor de provas” e um “parricida”, por ter ousado invectivar contra 
Cícero. A segunda, de Etienne Dolet, apresenta Thomas More como personagem 
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em um diálogo de acerba ironia para com Erasmo. Confrontando ambas 
posições, a de Erasmo e a de seus adversários, pretendemos comentar temas 
fundamentais, tais como o conceito de imitatio, decorum etc, bem como 
questões relativas ao uso da língua latina, seus propósitos e objetivos, e a 
separação entre Retórica e Cristianismo. Por meio da esgrima desses 
argumentos, pretendemos traçar um painel da Retórica no século XVI. 
 

4. MARCOS VIEIRA DE QUEIROZ (UFOP) – REFLEXÕES ACERCA DO 
'RETORNO DA RETÓRICA': O PARADIGMA DA 'PÓS-MODERNIDADE' E A 
NOVA RETÓRICA 
Esta comunicação visa apresentar algumas reflexões acerca do 'retorno da 
retórica’ no século XX. Este retorno, pensamos, pode ser entendido na 
articulação de três eixos de reflexão, que são: (I) a mudança no estatuto da 
retórica desencadeada a partir das concepções do Iluminismo e do Romantismo 
entre os séculos XVII e XIX e o papel da imprensa e da palavra escrita nesse 
processo (Wellbery, 1998 [1990]); (II) as mudanças paradigmáticas 
desencadeadas a partir da física quântica no século XX e o papel do texto nesse 
processo (Santos, 2005 [1985], 2007 [2000]); (III) e o ‘resgate’ da retórica 
desenvolvido por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca a partir de suas 
publicações sobre os limites da lógica formal, e da consequente retoricização de 
seus sistemas através do estudo das noções (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1997 
[1950; 1955]), além de seu Tratado da argumentação: a Nova Retórica (2005 
[1958]), obra fulcral deste movimento de retomada da retórica. Esses três eixos 
de reflexão permitem pensarmos o ‘retorno’ da retórica não apenas como 
disciplina ou campo do conhecimento, mas também como uma dimensão da 
vida social que hoje não podemos ignorar. 

 
 

QUARTA-FEIRA, dia 17, 14h 
 
 
Mesa 4.1 (sala 203) 
 

1. FABRINA MAGALHÃES PINTO (UFF) – REFLEXÕES SOBRE A 
LAUDATIO FLORENTINAE URBIS (1404), DE LEONARDO BRUNI 
A Laudatio Florentinae urbis (1404), escrita pelo chanceler florentino Leonardo 
Bruni ainda em sua juventude, está sendo aqui considerada como um 
instrumento retórico tanto para a exposição de suas convicções republicanas 
quanto de defesa deste regime. Assim, a trama de uma visão da história romana, 
associada ao renovado (re)conhecimento histórico acerca da fundação de 
Florença, fundamentam as razões de seu argumento. Segundo Bruni, fecundada 
pelo espírito da Roma republicana, formou-se a alma de Florença. Sendo assim, 
os florentinos vivenciam a perfeita liberdade e são os maiores inimigos dos 
tiranos, sendo por essa razão justificável seu ódio aos destruidores do estado 
romano e aos solapadores da república romana. “Se qualquer indício ou mesmo 
os nomes daqueles corruptores de Roma subsistem no presente, são odiados e 
vilipendiados em Florença”. (Bruni, 1978: 151) A partir destes argumentos 
iniciais, propomos analisar a relação existente entre a forma retórica e o aspecto 
político deste panegírico, tão criticado pelos historiadores por sua não 
preocupação com a exposição da veracidade nos argumentos e fatos, como 
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ocorrerá em obras posteriores, como as Histórias do Povo Florentino, por 
exemplo. 
 

2. LEANDRO VINICIUS MIRANDA CAUNETO (USP) – MICHELANGELO, 
UMA PERSONA POÉTICA: UMA PROPOSTA DE RELEITURA 
A figura de Michelangelo como poeta é problemática por princípio, uma vez que 
se vê, quase sempre, fortemente dominada por sua personalidade histórica e 
artística. Seus poemas (como suas cartas, que compõem, todavia, uma questão à 
parte) são geralmente lidos ou numa chave autobiográfica, ou ainda como fontes 
documentais, das quais seria possível extrair seus pensamentos e opiniões em 
relação à arte. Entretanto, são relativamente mais raras as leituras dedicadas a 
compreender sua lírica em seus aspectos propriamente literários – 
principalmente porque, segundo expoentes da tradição crítica, entre eles 
Benedetto Croce, tais qualidades praticamente não existiriam em seus versos. 
Embora esforços mais recentes da crítica tenham se concentrado em reverter 
essa percepção negativa da poesia de Michelangelo, ainda são poucas as 
propostas de uma nova leitura, que se concentre em questões textuais e literárias, 
ainda pendentes de resposta. Procuro oferecer um breve panorama dos debates a 
respeito, e ensaiar uma via alternativa, tomando por base princípios da retórica 
para evidenciar os recursos discursivos de que se utiliza Michelangelo ao 
construir sua própria persona poética, cuja “subjetividade” é menos biográfica e 
mais textual, isto é, dependente de um eu que é, antes de tudo, linguístico, 
determinado pela tradição lírica petrarquista e pelas condições circunstanciais da 
produção escrita. 
 

3. FRAN DE OLIVEIRA ALAVINA (USP) – VITUPÉRIO RETÓRICO OU 
APOLOGIA FILOSÓFICA: O HUMANISTA COMO FILÓSOFO LOQUAZ NO 
EPISTOLÁRIO RENASCENTISTA DE PICO DELLA MIRANDOLA 
Antes da publicação das Conclusiones Nongentae (1486) e da célebre Oratio, 
nas quais Pico della Mirandola expõe seu projeto filosófico de multiplicidade 
das vias, pode-se identificar a gênese de tal projeto em seu epistolário. Em 
particular, nas epístolas permutadas com Ermolao Barbaro. Pico almejava, desde 
seus primeiros escritos, o estabelecimento de um novo princípio de unidade do 
saber. Logo, não poderia descuidar da constituição dos vínculos entre Retórica 
(eloquentia) e Filosofia (sapientia). Todavia, o jovem Pico aproximando-se dos 
escolásticos, parecia afasta-se do ideal erudito dos studia humanitatis. Ideal de 
erudição completa, que identifica na filosofia medieval um saber 
degenerescente. Desse modo, Pico equivocadamente, segundo Barbaro, 
dedicava-se ao estudo dos barbarus escolásticos medievais: máximos 
depositários de um estilo sem eloquência. Ante o afastamento das humanae 
literae, Barbaro alerta Pico sobre os possíveis danos provocados por sua escolha: 
a caída em uma sabedoria muda e misantropa, pois negligente na relação entre 
ratio e oratio. Contudo, em sua resposta epistolar, Pico realiza uma defesa 
retórica dos filósofos destituídos de retórica. Assim, sua defesa esquiva-se de 
unilateralidades: não separa filósofos e retores. Apresentando, portanto, o 
modelo de erudição integral por meio da figura do filósofo loquaz: tal é a 
hipótese interpretativa adotada. 
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4. JAVIERA BARRIENTOS G. (Univ. de Chile) – MEMORIZAR Y ORDENAR: 
RECURSOS MNEMOTECNICOS EN DOS EDICIONES DEL EMBLEMATUM 
LIBER (1534, PARIS; 1550, LYON) DE ANDREA ALCIATO 
Esta ensayo tiene como principal objetivo analizar dos ediciones del 
Emblematum liber de Andrea Alciato para distinguir de qué manera el 
surgimiento de la imprenta permite el desarrollo de recursos retórico-poéticos. 
Así, se busca destacar el ars memorativa o arte de la memoria en el proceso de 
ordenamiento de los emblemas, identificando su estructura a la de las imagines 
memoriae y loci memoriae, conceptos elementales para la retórica 
mnemotécnica. Para esto, se realizará un estudio comparativo de las distintas 
ediciones del texto del jurisconsulto italiano publicadas a lo largo de toda 
Europa, tanto en sus versiones latinas como vernáculas, específicamente las de 
las casas de imprenta de Paris (1534) a cargo de Christian Wechel y de Lyon 
(1550), a cargo de Guillaume Rouille. En esta línea, se tratará a la emblemática 
como un género pictórico-literario donde la imbricación entre palabras e 
imágenes, dentro de la doctrina del ‘ut pictura poesis’ horaciano, hace del 
emblema y de las colecciones de emblemas, un lugar para el desarrollo de 
prácticas tanto didáctico-morales como de ingenio y erudición. 

 
Mesa 4.2 (sala 204) 
 

1. BÁRBARA DA COSTA E SILVA (USP) – AS ORIGENS GREGAS DE UMA 
PRÁTICA LATINA: DECLAMAÇÃO ANTES DO SÉCULO I D.C. 
Primeiramente, discutiremos as evidências clássicas que revelam a existência de 
uma técnica de ensino da oratória baseada em exercícios preliminares e na 
confecção de discursos baseados em modelos. Em seguida, as teorias antigas 
serão apresentadas: Quintiliano e Filóstrato alocam as raízes dos exercícios no 
IV a.C., enquanto Sêneca parece ignorar as origens gregas. A partir da análise 
dos temas e de referências intratextuais, Russell argumenta que a declamação 
teria surgido na própria Atenas em meados do século IV; por outro lado, 
Fairweather acredita que a prática teria surgido muito antes na Jônia. A segunda 
parte da comunicação se voltará para a definição de declamação. O significado 
hodierno se baseia, sobretudo, nos testemunhos de Sêneca e foi absorvido pela 
crítica especializa para denominar tanto os exercícios gregos quanto os latinos 
sem muito decoro. Nesta medida, esta comunicação toma como objetivo os 
seguintes: 1) discutir o significado de "declamação" baseando-se nos textos 
acadêmicos modernos e no desenvolvimento semântico das palavras 
"declamatio" e "melete"; 2) Responder a questão: "havia declamação antes de 
Sêneca? Se sim, qual era o caráter desses exercícios retóricos?". Por últimos, nos 
concentraremos na proposição de uma definição para "declamação", além de um 
esboço de uma teoria para as origens da prática na Grécia. 
 

2. DIOGO JARDIM QUIRIM (UFRGS) – A INFLUÊNCIA DO KAIROS NA 
PHILOSOPHIA DE ISÓCRATES 
O kairos é uma palavra grega que costuma ser traduzida por ocasião, 
circunstância ou momento oportuno para se realizar alguma atividade. O filósofo 
e educador Isócrates, contemporâneo de Platão e seu antagonista nas disputas 
pelo modelo de paideia ateniense no século V a.C., sustenta que tanto os 
discursos quanto as opiniões precisam, para serem legitimas, estar adequadas ao 
kairos; afirmando que não é possível uma ciência segura (episteme) sobre os 
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assuntos políticos que nos guie acerca do que fazer ou como expressar nossos 
pensamentos, e também que não é da natureza humana a previsão do futuro, 
confere uma posição central para a deliberação na formação do philosophos. 
Deste modo, apresentando os estudos que realizei em minha dissertação de 
mestrado, nesta comunicação abordarei a influência do kairos na philosophia 
isocrática ― philosophia esta que, por sua vez, não ambiciona afastar-se da 
retórica. Além disso, a partir dessa importância conferida ao kairos, Isócrates 
defende uma idéia de conhecimento que não está contraposta à mutabilidade 
causada pelo tempo e nem aos contextos nos quais ele surge. 
 

3. FABIANA LOPES DA SILVEIRA (UNICAMP) – ADUOCATUM ISTA NON 
QUAERUNT: AS SENTENTIAE E O ENSINO FILOSÓFICO NAS CARTAS A 
LUCÍLIO DE SÊNECA 
O uso de sententiae é um traço notório da obra senequiana, tematizado ao menos 
desde os tempos de Quintiliano (Inst. Or. X, 1, 129); o emprego sistemático 
desse recurso retórico no encerramento das primeiras 29 cartas da coleção Ad 
Lucilium Epistulae Morales é, em particular, um fator que chama a atenção de 
diferentes estudiosos (Griffin, 1976; Conte, 1994; Schafer, 2009). Tal 
característica, porém, já foi alvo de críticas também por parte do autor da 
Instituto (Inst. Or. X, 1, 130) e de leitores modernos (Macaulay in Duff, 1915). 
Curioso, ainda, é o fato de o próprio Sêneca ora repreender o interesse de Lucílio 
por máximas (uoces, Ep. 33, 1) e chamá-las de “floreios” (flosculos, Ep. 33, 1), 
ora defendê-las como uma ferramenta útil ao longo do processo de doutrinação 
filosófica (sententiae familiariter in animum receptae formant eum, Ep. 94, 47). 
O objetivo da nossa comunicação é examinar a tematização e o uso de sententiae 
nas cartas do filósofo, de modo a investigar até que ponto o papel didático que 
ele atribui a esse meio estilístico na Ep. 94 se reflete em outras passagens da 
coleção. 
 

4. ZILDA ANDRADE LOURENÇO DOS SANTOS (UFES) – A ESTRATÉGIA 
RETÓRICA NA ARGUMENTAÇÃO SOBRE O TEMPO, NOS CONSELHOS DE 
SÊNECA A LUCÍLIO 
Este trabalho orienta-se em buscar na obra de Sêneca indicações de estratégias 
do uso da retórica. Como delimitação para formação de um corpus de análise, 
foram selecionadas da obra “Cartas de Sêneca a Lucílio” algumas epístolas nas 
quais o tema geral sobre o tempo recobre outras ideias a ele subjacentes. Nesse 
tema maior estariam incluídos dois subtemas que são muito recorrentes em 
algumas cartas: a velhice e a morte. Nessa perspectiva, a extensão cronológica 
da vida está diretamente ligada à noção de tempo. O conselho de Sêneca a 
Lucílio se volta para uma ideia central de sua concepção estoica da vida, ou seja, 
viver cada parte do período de um dia como se fosse o transcorrer completo de 
uma vida. Em suas cartas, Sêneca transmite ao destinatário ensinamentos 
centrais da filosofia estoica, procurando alcançar seu leitor com a força da 
argumentação. Nesse sentido, abordagens de Cícero e Quintialiano no campo da 
retórica romana são fundamentais para situar as proposições que Sêneca assume 
em suas cartas e as estratégias usadas para ensinamentos de cunho filosófico-
estoico. 
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Mesa 4.3 (sala 301) 
 

1. ALCEU LEAL NASCIMENTO SILVA (UFPB) – UMA ANÁLISE RETÓRICA 
DO CONCEITO DE CLAREZA NO DIREITO 
Dentre as diversas concepções de clareza e suas respectivas intromissões no 
âmbito jurídico, uma será objeto desta comunicação: o uso de clareza como 
argumento ou critério para a boa interpretação do direito. O que significa, num 
procedimento jurídico argumentativo, alegar a clareza da aplicação do direito? 
Significa corroborar a noção cartesiana de ideias claras e distintas? Significa 
atrelar-se, tão somente, à distinção hartiana entre casos fáceis e difíceis? A 
hipótese é que o topos clareza, tal como empregado pelo jurista prático, vai além 
da própria verificação duma suposta norma clara, se se quiser entendê-lo deve-se 
perguntar por seu caráter persuasivo. O que está a favor de quem argumenta a 
clareza do direito? Por que tal argumento lhe é vantajoso? Assim temos outra 
hipótese: pressupondo a tese da retórica analítica, o caráter persuasivo desse 
argumento é extraído de atitudes desejáveis frente aos constrangimentos 
linguísticos impostos pelas retóricas jurídicas prática e material. E a partir desse 
caráter persuasivo a noção de clareza empregada na prática jurídica pode ser 
entendida como um saber instrumentalizado para servir a fins fundamentais da 
dogmática jurídica moderna: a reafirmação de determinados pressupostos 
ideológicos, e concretização de um objetivo básico, qual seja, a brevidade na 
tomada de decisão. 
 

2. DEYWID WAGNER DE MELO (UFAL) – UM OLHAR RETÓRICO-
TEXTUAL NO GÊNERO ACUSAÇÃO 
Este trabalho, intitulado um olhar retórico-textual no gênero acusação, tem por 
objetivo mostrar como acontecem as estratégias retórico-textuais numa situação 
interativa assimétrica do discurso jurídico, fruto de uma tese de doutoramento. 
Fundamenta-se em Abreu (2004), Meyer (2007), Perelman e Tyteca (2005), 
Reboul (2004), Bazerman (2007) e Antunes (2005). É uma pesquisa de natureza 
qualitativa. Os resultados apontam para a existência de caracteres da linguagem 
oral, bem como para a existência nítida dos componentes retóricos, quais sejam: 
exórdio, narração, confirmação e peroração, dentre outros elementos. A grande 
relevância do trabalho se justifica por enfatizar o discurso jurídico em sua 
especificidade oral in loco por meio do gênero acusação, observando os 
momentos retóricos, tendo-se daí uma leitura de sua constituição estrutural e 
persuasiva. 
 

3. JOSÉ LOURENÇO TORRES NETO (UFPE/UNINASSAU) – TEIXEIRA DE 
FREITAS: CODIFICAÇÃO, CASAMENTO CIVIL E ESCRAVIDÃO NA 
RETÓRICA DO DIREITO NO FIM DO SEGUNDO IMPÉRIO 
A presente comunicação trata de ideias que influíram no pensamento jurídico 
brasileiro e estuda a retórica das idéias nos textos da obra jurídica de Augusto 
Teixeira de Freitas durante o final do Segundo Império brasileiro. O objetivo é 
entender sua postura diante de temas complexos do Direito Civil brasileiro a 
exemplo da escravidão, o casamento civil e os métodos para a codificação da 
legislação civil com o fim de observar a consistência dos temas de Direito Civil 
abordados por ele, e, delimitar categoricamente os elementos e argumentos 
retóricos predominantes que contribuíram para a constituição de seus discursos. 
Utiliza como instrumento metodológico a análise retórica desenvolvida a partir 
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de elementos da metódica de Ottmar Ballweg e de João Maurício Adeodato, 
uma associação de elementos antigos e contemporâneos. Conclui que, a partir 
dos elementos da retórica utilizada por Teixeira de Freitas nos textos analisados, 
havia uma incompatibilidade nas posturas pessoal e profissional que resultou na 
posterior rejeição dos discursos que defendeu. 
 

4. GISSELE CHAPANSKI (Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba) e 
SÉRGIO AUGUSTO KALIL (Faculdades OPET de Curitiba) – O USO DA 
“COMMUNIS OPINIO DOCTORUM” PELO PADRE ANTONIO VIEIRA NA 
REPRESENTAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO SANTO OFÍCIO 
O presente trabalho visa demonstrar como o Padre Antonio Vieira fez uso da 
communis opinio doctorum para constituir sua defesa perante as acusações que 
lhe foram impostas pelo Tribunal do Santo Ofício. Neste trabalho, investiga-se o 
processo de formação da endoxa na obra aristotélica, seu aproveitamento pelos 
juristas medievais, pelo direito canônico e o reaproveitamento que faz Vieira 
para justificar como o conteúdo profético das trovas de Bandarra tinha seu uso 
autorizado pelo Estado e pela Igreja. 

 
Mesa 4.4 (sala 302) 
 

1. PATRICIA NAKAYAMA (USP) – GÊNESE DA IDEIA DE CENTRALIZAÇÃO 
POLÍTICA: SOBRE A TÓPICA DA ORIGEM DO DISCURSO E A POLÍTICA 
EM THOMAS HOBBES 
Nesta comunicação apresentaremos a gênese dos processos de centralização 
política em Thomas Hobbes, em especial os dois monopólios necessários para a 
manutenção do poder soberano, o das palavras e o das espadas. Para sedimentar 
este estudo, trataremos especialmente de passagens de sua obra Leviatã. Para se 
compreender, de maneira introdutória, este movimento centrífugo do poder 
político em Hobbes, demonstraremos, a partir de uma tópica antiga sobre a 
origem do discurso e das artes, duas raízes antigas desta ideia de centralização 
do poder, uma grega e uma latina. A grega refere-se a um excerto de Demócrito 
de Abdera e a latina rememora Cícero, em uma passagem do De Oratore. 
 

2. ÉGINA GLAUCE SANTOS PEREIRA (UFMG) – O PROCESSO 
CONSTITUINTE DE 1824 À LUZ DA RETÓRICA E DA ANÁLISE DO 
DISCURSO FRANCESA: O DISCURSO DO PODER NA FORMAÇÃO DA 
“MONARQUIA CONSTITUCIONAL” E O PAPEL DO PODER MODERADOR 
A pesquisa tem como objetivo analisar o caráter democrático da instauração da 
monarquia constitucional através da Carta de 1824, estabelecendo as relações de 
poder existentes à época pelos discursos proferidos na instauração da 
Assembleia Constituinte, no Decreto proferido em sua dissolução, bem como 
nos moldes em que foi outorgada a Constituição, seguindo dessa forma a uma 
pesquisa qualitativa, documental, bibliográfica e histórica. A observação das 
relações de poder existentes nos discursos proferidos é possível pelas marcas 
linguísticas e pela constituição discursiva, utilizando-se como ferramentas os 
elementos da Análise do Discurso Francesa (ADF), que permitem verificar a 
construção de significados, os quais irão auxiliar na compreensão dos 
fenômenos culturais, sociais e jurídicos que interferiram na elaboração da ordem 
jurídica daquela época, além de verificar se o discurso proferido no Brasil sobre 
democracia estava em conformidade com o produzido na Europa. Tudo isso 
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implica analisar o poder moderador como elemento chave para se compreender 
as construções politicas e jurídicas que nos proporcionará verificar uma 
divergência no instituto como foi instituído no Brasil e na Europa interferindo 
no ideal de democracia. 
 

3. GRAZIELE MADALENA PEREIRA BURMANN (UNIOESTE) – AS RAZÕES 
DA EMOÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PATHOS NO 
DISCURSO DE COLLOR 
Em 1989, o Brasil passa por sua primeira eleição direta, com vinte e dois 
candidatos à presidência da república no primeiro turno e, no segundo, somente 
dois: Fernando Collor de Melo (filiado ao PRN) e Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Sob uma perspectiva mais ampla, poderíamos dizer que esses se tratavam 
de embates ideológicos, de um lado a visão de governo que buscava implantar o 
neoliberalismo no Brasil, do outro, um partido voltado a causas sociais, 
militantes. Seria, portanto, esse um marco decisivo de mudança na história 
brasileira. Assim sendo, os discursos de campanha de ambos os candidatos se 
colocavam como instrumento de batalha – não único, fique-se claro – em que há 
uma interação entre logos, pathos e ethos – estratégias retóricas propostas por 
Aristóteles. A partir desses pressupostos e tendo por objeto de estudo o primeiro 
discurso da campanha de Collor no segundo turno, esse trabalho tem por 
objetivo perceber essa interação entre as estratégias retóricas, apontada por 
Menezes (2007) como tridimensionalidade retórica. Em tempo, essa interação 
será observada na maneira como a confiança, a solidariedade e a indignação 
(pathos) contribuem para o ethos (imagem do orador) e logos (argumentação 
lógica). 
 

4. WILSON CARDOSO (UFRJ) – DISCURSOS, TESES E VALORES DE 
ALUNOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCOLA DE 
BELAS ARTES DA UFRJ ACERCA DO OBJETO DAS ARTES VISUAIS 
Esta pesquisa dá continuidade à realizada em 2011/13, na qual investigamos 
discursos de alunos e professores do CAp/ UFRJ acerca do objeto de estudos das 
artes visuais, com vistas ao seu aproveitamento na formulação do currículo 
escolar. Usamos o Tratado da Argumentação (Perelman e Tyteca) e destacamos 
o conceito de acordo para pensar o currículo e Lopes e Macedo ao proporem o 
currículo como construção cultural. Com base nessas noções, investigamos em 
que medida, e como, o currículo, para ser significativo, poderia incorporar os 
acordos iniciais trazidos pelos estudantes ao início de sua formulação. Ainda que 
o tema da significação do currículo não seja novo, modos objetivos de lograr seu 
intento ainda são alvo de calorosos debates. Nesta pesquisa queremos, ao mesmo 
tempo em que aprofundamos proposições teóricas sobre o sentido do que venha 
a ser o significativo, investigar modos concretos para lograr tal currículo.             
Através de pesquisa participativa, como propõe Demo, formamos grupos focais 
com licenciandos para debater a definição/justificativa do objeto das artes 
visuais. Os dados da coleta realizada em 2013-1 foram analisados junto às 
turmas e propusemos um currículo para os períodos de 2013-1 e 2013-2. No 
atual período 2014/15, procedemos à análise e sistematização dos resultados. 
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Mesa 4.5 (sala 303) 
 

1. CRISTIANE MARIA REBELLO NASCIMENTO (UNIFESP) – DIVINO 
MICHELANGELO, O APELES MODERNO 
O elogio de Michelangelo produzido pelos autores do século XVI descrevem-no 
como novo Apeles, e “divino” e qualificam sua obra como “terribile” e 
“mirabile”. Estas qualidades artísticas exepcionais estão intrinsicamente 
associadas a importância que o disegno passa a ter dentro da produção das obras 
plásticas, a partir do modelo ciceroniano de uma perfeita idea de eloquência a 
ser imitado pelo orador. O disegno, desta maneira, é definido por estes autores 
tanto como conceito ou invenção mental da obra a ser executada pelo artista, 
quanto como destreza, ou “operação de mão” capaz de contrafazê-la da maneira 
fidedigna, e assim conduzi-la à perfeita realização. Nesta imitação, 
Michelangelo é elogia como o único a superar os demais artistas. 
 

2. JÚLIO CÉSAR VITORINO (UFMG) – DINÓCRATES NA CORTE DE 
ALEXANDRE OU VITRÚVIO NA CORTE DE AUGUSTO 
O De architectura de Vitrúvio é um tratado em 10 livros, todos precedidos por 
um prefácio em cuja redação os elementos retóricos tem uma função importante. 
O do primeiro livro tem a forma de uma epístola dedicatória em que o autor se 
apresenta ao imperador e expõe os seus dotes profissionais, uma construção 
semelhante ao episódio que constitui o prefácio do segundo livro, em que o 
arquiteto Dinócrates, trajado como Hércules, apresenta-se na corte de Alexandre 
e apresenta um audacioso projeto para o Monte Athos. Ambos os prefácios 
constituem uma reivindicação do reconhecimento profissional direcionada aos 
detentores do poder político, sendo a retórica o código comum que une as duas 
esferas. O uso literário de procedimentos retóricos na obra de V. tem sido objeto 
de diversas investigações e, hoje, tende-se a reconhecer sua familiaridade com as 
técnicas da retórica, apesar da declaração do autor de não escrever a obra como 
um rhetor disertus. O trabalho tem como objetivo apresentar, a partir da análise 
dos dois prefácios mencionados, a construção retórica desses discursos e a sua 
relação com a prática profissional. 
 

3. DANIELE NUNES CAETANO DE SÁ (UFMG) – O IDEAL DE CORTESANIA 
COMO MODELO NAS ARTES PLÁSTICAS SEISCENTO-SETECENTISTAS 
LUSO-BRASILEIRAS 
O ideal de cortesania pode ser compreendido como prática de representação da 
estrutura hierárquica da “sociedade de corte” que sujeitava o cortesão a códigos 
racionais e decorosos de autocontrole expressamente modelados pela retórica, 
pela literatura e pelas “pragmáticas régias”. São dois os arcabouços teóricos para 
entendimento das associações entre o modelo de cortesania e as artes plásticas 
seiscento-setecentistas luso-brasileiras. Inicialmente o ideal de cortesania 
proposto por Baltassare Castiglione com estaque para a postura corporal grega 
do contraposto e as práticas gestuais das cortes europeias. Por outro lado, 
Baltasar Gracián aponta para a laicização dos modelos comportamentais, para 
um ideal de cortesania plebeizado. Assim como nos modelos de cortesania, as 
artes plásticas primavam pelo controle corporal e a predominância das posturas 
artificiais sobre o gesto livre e natural. A representação em contraposto da figura 
serpentinada, em forma de “S” ou “C”, com ligeira distorção lateral; o 
planejamento drapeado evidenciando os contrastes entre claro e escuro; a 
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intensificação das tonalidades das cores e douramento e a presença de volutas e 
querubins conferem a imaginária uma postura tipicamente cortesã. 
 

4. MAIRA GUIMARÃES (UFMG) – AS EMOÇÕES NO DISCURSO ICÔNICO 
DE LOS INTOCABLES 
O conceito de pathos tem origem nos estudos retóricos clássicos e, grosso modo, 
pode ser compreendido como as emoções referentes aos comportamentos dos 
sujeitos. Tais emoções podem ser suscitas tanto por discursos verbais quanto por 
discursos icônicos. Desse modo, ao concebermos a imagem como um modo de 
representação de mundos factuais ou fictícios, julgamos que ela é um importante 
instrumento de argumentação. No estudo, pretendemos analisar a construção do 
pathos, no que diz respeito à denúncia social de temas pertencentes ao universo 
infantil, no ensaio fotográfico intitulado Los Intocables (2013), do artista cubano 
Erik Ravelo. A análise tem como base o arcabouço teórico fornecido pela 
Análise do discurso franco-brasileira. Nos pautaremos nos trabalhos de Mendes 
(2013) no que diz respeito à dimensão retórico-discursiva dos elementos 
icônicos, nos estudos de Charaudeau (2000) sobre o conceito de pathos e na 
noção de imaginários sociodiscursivos de Charaudeau (2007). Desse modo, 
buscamos demonstrar como as estratégias de argumentação presente no corpus 
propiciam no auditório um efeito patêmico de indignação devido à transgressão 
dos imaginários sociodiscursivos pertencentes ao mundo da criança. 

 
Mesa 4.6 (sala 304) 
 

1. LENI RIBEIRO LEITE (UFES) – PANEGÍRICO IMPERIAL ENTRE PLÍNIO E 
ESTÁCIO 
Dentre os panegiristas latinos, Plínio ocupa posição de destaque: sua obra foi 
considerada modelar já a partir do próprio século II, de tal forma que seu título 
foi abandonado em favor do nome genérico. No entanto, as formas do elogio não 
surgem, certamente, com Plínio; se é possível encontrar seus paradigmas nas 
obras retóricas anteriores, também na poesia o gênero se fez presente. Nosso 
objetivo nesta fala será demonstrar o intenso diálogo entre a retórica e a poética 
latinas, a partir das obras epidíticas de Plínio e Estácio. 
 

2. KÁTIA REGINA GIESEN (UFES) – CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DO 
GÊNERO EPIDÍDICO NAS CARTAS DE PLÍNIO, O JOVEM 
Dentre as diversas formas de composição literária em latim às quais Plínio, o 
jovem (61-113 d.C) se dedicou, destaca-se sua produção epistolográfica, que 
sobreviveu de forma bastante completa até a atualidade. Suas cartas são 
largamente utilizadas como objeto de pesquisa histórica, pois oferecem grande 
quantidade de informações sobre o quotidiano dos magistrados, oradores e 
literatos romanos assim como a possibilidade de perceber como se estabeleciam 
relações entre essas figuras atuantes na Roma imperial. Não se pode deixar de 
destacar, no entanto, sua apreciação literária. Nesse campo de análise, torna-se 
imprescindível pensar na presença da retórica e oratória, não só porque essas 
eram disciplinas constituintes da tradição literária romana, mas também porque, 
como advogado e magistrado, Plínio, o jovem tinha essas práticas como a base 
de sua formação. Esse orador romano tornou-se bastante conhecido 
principalmente por meio do seu Panegírico dirigido a Trajano (98-117 d.C.), no 
qual tece um eloquente elogio a esse imperador. Não é apenas nos discursos de 
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Plínio, porém, que o gênero laudatório (ou epidídico) pode ser encontrado. Nesta 
comunicação, objetivamos destacar como o gênero epidídico foi utilizado por 
Plínio, o jovem em suas cartas, especialmente naquelas em que o autor tece 
elogios a alguma personalidade ainda viva. 
 

3. LUIZA HELENA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO (UFES) – 
CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO DEMONSTRATIVO EM CÍCERO, 
HORÁCIO E QUINTILIANO 
O gênero epidítico ou demonstrativo era visto como menos importante dentro da 
retórica antiga, pois que era utilizado no elogio e vitupério, diferentemente dos 
gêneros forense e deliberativo. Por isso, o objetivo primordial deste trabalho foi 
analisar as características do gênero em questão em três obras latinas: De 
Oratore de Cícero, Arte Poética de Horácio e a Institutio Oratoria de Quintiliano. 
O método utilizado para isso foi a leitura e o fichamento de, além das obras que 
pertencem ao corpus do trabalho, obras que comentassem sobre a retórica em 
geral, teses que mostraram uma visão moderna sobre esses autores antigos e 
artigos que caracterizaram o panegírico em diferentes épocas. Os resultados 
alcançados foram a diferenciação do uso desse gênero, em especial o panegírico, 
na república, na transição para o império e no império consolidado – época em 
que viveu Cícero, Horácio e Quintiliano, respectivamente. Enquanto na 
república o panegírico era utilizado no elogio fúnebre e como prática persuasiva 
dentro dos outros gêneros, no império, o panegírico era direcionado 
explicitamente ao imperador, a fim de reafirmar a sua soberania. 
 

4. LOHAYNNE GOMES MELLO (UFES) – O GÊNERO EPIDÍTICO EM 
MARCIAL NOS EPIGRAMAS REFERENTES AOS LUDI CIRCENSES 
Este trabalho diz respeito aos epigramas de Marcos Valério Marcial que tratam 
sobre jogos romanos, visando compreender o papel dos jogos na construção 
poética deste autor. Os epigramas selecionados para tal pesquisa são do gênero 
epidítico, ou seja, além de terem relação com jogos romanos, também abordam o 
tema do elogio e o vitupério. Para isso, compreendemos que a oratória e a 
retórica e seus papeis na Antiguidade Clássica foram fundamentais na 
construção do trabalho e na compreensão do gênero epidítico, bem como o meio 
pelo qual se deve ensinar alguém a ser um orador/retor e como deve ser o ensino 
desde a infância para se chegar à perfeição oratória. A poesia epigramática, seu 
surgimento e seu desenvolvimento no decorrer da história até chegar a Marcial 
estão presentes neste trabalho. 

 
Mesa 4.7 (sala 201) 
 

1. TATIANE DA SILVA (UNESP) – MARCOS DISCURSIVOS PLATÔNICOS 
NO DISCURSO POLÍTICO E EDUCACIONAL BRASILEIRO 
Por intermédio da análise retórica fundamentada em Perelman e Olbrechts-
Tyteca, este trabalho analisa três livros publicados no Brasil durante o Estado 
Novo (1937-1945) – O estado autoritário e a realidade nacional de Azevedo 
Amaral, Tendências da educação brasileira de Lourenço Filho e O Estado 
Nacional de Francisco Campos. O objetivo do trabalho consiste em identificar as 
estratégias argumentativas utilizadas pelos autores, tais como a dissociação de 
noções e a interação entre ato e pessoa, e discuti-las em relação aos marcos 
discursivos próprios da filosofia de Platão. Os autores brasileiros são 
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considerados responsáveis pela elaboração e difusão das bases políticas e 
pedagógicas vigente no período ditatorial instituído por Getúlio Vargas. Seus 
discursos veiculam argumentos pautados na supremacia dos interesses sociais 
em detrimento de anseios e liberdade individuais e argumentam em prol da 
formação de indivíduos segundo moldes previamente estabelecidos, visando 
favorecer interesses coletivos. Esse raciocínio remete à necessidade de um 
agente condutor das individualidades ao encontro dos objetivos da Nação, 
legitimando a necessidade de um líder esclarecido que conheça o caminho a ser 
seguido pelo país e possua características pessoais que o diferenciem da massa, 
o que evidencia semelhanças com o discurso platônico acerca do governo da 
polis. 
 

2. KÁTIA VIEIRA MORAIS (UNIPAMPA) – O PROCESSO METANOICO DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INGLÊS 
SEM FRONTEIRAS 
Conciliando os conceitos de metanoia e internacionalização, eu analiso as 
diretrizes e os documentos de implementação do programa Inglês sem Fronteiras 
(IsF) (MEC/SESu/CAPES). Ao fazê-lo, eu argumento que as estratégias de 
internacionalização das universidades federais no Brasil estão sendo moldadas 
num processo metanoico com a criação do programa IsF. Kairos traz a sua 
sombra Metanoia. Ele, fugaz com seu topete jogado a frente, sua nuca careca e 
seus pés alados, representa a oportunidade difícil de ser apreendida. A sua 
sombra, cabisbaixa e reflexiva, metanoia encarna o doloroso conhecimento 
gerado a partir da incapacidade de agir prontamente em uma situação (MYERS, 
2010). O processo metanoico afeta arrependimentos, desvios, reflexões e 
reavaliações demonstrando que o conhecimento causado por vivenciar um não-
fazer ou um fazer equivocado é transformador. Ao propor-se a assegurar um 
papel fundamental para o ensino de línguas adicionais no processo de 
internacionalização, o programa IsF parece construir um processo metanoico em 
que estratégias são moldadas a partir da experiência. Nesta construção, o 
programa IsF contradiz o entendimento de Kinght e De Wit (1995) em que o 
primeiro passo para internacionalização seria a criação ou transformação de um 
conjunto de estratégias. 
 

3. ROSANA FERRARETO LOURENÇO RODRIGUES (IFSP) – AS TÉCNICAS 
ARGUMENTATIVAS COMO FUNDAMENTOS PARA A REDAÇÃO DO ENEM 
Esta comunicação apresenta uma proposta de aplicação didática para o trabalho 
com a redação no Ensino Médio, mais especificamente para a prova de redação 
do Enem. A partir das considerações de Abreu (2012) sobre uma visão integrada 
e funcional para a leitura e a escrita, a Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005), é trazida para a sala de aula e possibilita um trabalho com as 
técnicas argumentativas, que fundamentam o texto, proporcionando uma ligação 
entre a tese de adesão inicial, para a introdução, e a tese principal do texto 
dissertativo, requerido nesse exame. O uso dos argumentos quase lógicos 
(compatibilidade/incompatibilidade, retorsão, ridículo, regra de justiça e 
definição) e dos que fundamentam a estrutura do real (pragmático, desperdício, 
exemplo, modelo e analogia) é orientado para o desenvolvimento do texto. O 
trabalho ocorre a partir da leitura de textos jornalísticos para a identificação do 
emprego dessas técnicas. Em seguida, para a redação, elas são utilizadas na 
invenção e na elocução. Um dos resultados verificados a partir dessa prática é o 
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de que, como proposta de intervenção, na conclusão, tem grande alcance 
argumentativo o argumento pragmático, uma vez que o nexo causal que o 
alimenta configura-se como estratégia de eficaz efeito persuasivo. 
 

4. GLAURIA JANAINA DOS SANTOS (UFRJ/IFBA) – ÉTICA E PAIXÕES: 
INTERFACES DE UMA EDUCAÇÃO ÉTICA-EMOCIONAL NA FORMAÇÃO 
DO SER HUMANO NA CONTEMPORANEIDADE 
A presente pesquisa investigou as interfaces entre ética e paixões no contexto de 
formação profissional, utilizando a retórica como instrumento teórico-
metodológico de análise. Parte da premissa que aprender sobre as paixões e 
compartilhá-las necessita o desenvolvimento de posturas éticas não normativas e 
não coercitivas que permitam a docentes e estudantes a argumentação. O 
objetivo geral do estudo consistiu em compreender em que medida a escola pode 
contribuir para o desenvolvimento de uma educação/formação que favoreça a 
construção de princípios éticos e o entendimento das questões emocionais 
(paixões), isto é, uma dimensão ética-emocional conjuntamente com a formação 
já instituída no currículo vigente. Para tanto, foi feita a análise dos argumentos 
de 455 estudantes, 11 docentes e 10 coordenadores, do CEFET-RJ, sobre a 
concepção de paixões e de ética que possuem e como essas categorias estão 
sendo construídas ou não, nessa formação. O estudo é de cunho qualitativo, que 
teve como principais fundamentos teóricos: a Teoria da Argumentação – Nova 
Retórica, desenvolvida por Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca; os 
estudos de Perelman e Oliveira sobre ética e os conceitos de Aristóteles sobre 
paixões. 

 
 

QUARTA-FEIRA, dia 17, 16h 
 
 
Mesa 4.8 (sala 203) 
 

1. HELCIRA MARIA LIMA (UFMG) – RETÓRICA, ARGUMENTAÇÃO E 
ANÁLISE DO DISCURSO 
O interesse pela pesquisa em argumentação ressurge e reafirma-se nos anos 
2000, tanto na Europa, com uma nova safra de pesquisadores, quanto na 
América do Sul, em particular, no Brasil (que se trata de meu país de origem), 
com estudiosos que se valem das contribuições dos europeus, mas imprimem um 
novo olhar aos estudos sobre o assunto. São diversas as contribuições de autores 
estrangeiros e brasileiros e as pesquisas começam a definir um caminho em si. 
Convivem lado a lado propostas que abordam a argumentação por um viés mais 
descritivista e normativo, perspectivas filosóficas, com pesquisas mais voltadas 
para os estudos de Análise do Discurso (doravante, AD), cujos nomes mais 
representativos são Amossy e Plantin. Contudo, não há uma linha determinante, 
pois o caminho é entrecortado por diversas disciplinas: Análise do Discurso, 
Linguística Textual, Semântica, Psicologia, Sociologia, Filosofia etc.. Nesse 
sentido, na tentativa de melhor compreender o quadro que se instaura na 
atualidade, pretendemos apresentar uma reflexão sobre as relações entre retórica, 
argumentação e análise do discurso, além de problematizar o leque de 
possibilidades teóricas, com seus ganhos advindos de diversos domínios de 
saber. 
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2. JEAN PIERRE CHAUVIN (USP) – EM TORNO DO ARGUMENTO: A 
RETÓRICA COMO CIÊNCIA APLICADA 
Em 1970, Roland Barthes publicou um artigo na Revista Communications que 
se tornou célebre. Ao abordar o percurso da arte da persuasão, ao longo de seus 
vinte e cinco séculos, o pensador francês propunha a divisão da história da 
Retórica em sete fases, desde suas origens remotas, nas imediações da antiga 
Sicília (século V a. C.), à chamada Nova Retórica (Chaïm Perelman) e suas 
correntes derivadas, mais ou menos convergentes, a partir da década de 1950. 
Com a incursão dos estudos vinculados à Linguística (Alain Dubois, Oswald 
Ducrot, Tzvetan Todorov, entre outros) - em especial aqueles de viés 
estruturalista -, a arte retórica, reduzida à descrição e estudo da Eloquência desde 
o século XIX, viu-se cada vez mais empobrecida como um campo do saber. 
Oscilando entre o dado útil e o decorativo, a abordagem da matéria transferiu-se 
gradativamente do plano da enunciação para a interpretação de enunciados. 
Desde o final do século XX, a Retórica vem sendo vislumbrada como sorte de 
pressuposto para análise do argumento, ora compreendido pelo viés estrutural 
(Stephen Toulmin); ora defendido segundo uma concepção utilitária, fundada 
em exemplos retirados do cotidiano comunicacional (Anthony Weston); ou, 
ainda, admitido como ato inerente a todo e qualquer processo comunicativo 
(Phillipe Breton). O propósito deste trabalho é discutir o estatuto da Retórica 
hoje, tendo em vista problematizar determinadas abordagens de nosso tempo, 
notoriamente pautado por crescentes especialidades e conhecimentos de caráter 
aplicado. Estamos bem distantes do ensino da arte como conjunto de técnicas - 
considerando-se as preceptivas, os topoi, as figuras e demais expedientes que 
remontam à Antiguidade greco-latina - com base no que afirmavam Platão (V 
a.C.), Aristóteles (IV a.C.), Cícero (I a.C.) e Quintiliano (I d. C.) etc. 
 

3. LUANA FERRAZ (UFES) – FIGURAS RETÓRICAS E ARGUMENTAÇÃO NO 
ESQUETE CÔMICO 
O humor é considerado, desde a Antiguidade, instrumento útil para potencializar 
os efeitos do discurso. No entanto, é também um recurso perigoso, que deve ser 
manipulado com parcimônia. Sendo assim, tornam-se interessantes as reflexões 
sobre as estratégias retóricas do discurso humorístico eficaz. Neste trabalho, 
especificamente, investigamos como as figuras retóricas podem contribuir com o 
projeto argumentativo do orador da comédia, aliando prazer e reflexão. Para 
tanto, recorremos à análise do esquete cômico “Cachorras”, um dos nove 
quadros que compõem a peça Cócegas (2004), escrita e interpretada por Heloísa 
Périssé e Ingrid Guimarães. Nosso referencial teórico tem por base os 
pressupostos da Retórica Antiga e das neorretóricas, e nossas análises põem em 
diálogo estudos que apresentam diferentes pontos de vista sobre as figuras, tais 
como os do Grupo µ (1974), de Perelman e Olbrechts- Tyteca (1996) e de Fiorin 
(2014). 
 

4. MAYSA DE PÁDUA TEIXEIRA PAULINELLI (UFOP) – RETÓRICA E 
ARGUMENTAÇÃO EM UM INVENTÁRIO DO SÉCULO XIX 
Neste trabalho, elaboramos uma retrospectiva dos estudos da argumentação de 
procedência retórica, com vistas à reconstrução crítica dos percursos trilhados 
desde o mundo clássico, até as pesquisas mais contemporâneas no âmbito da 
Análise do Discurso. Discorremos inicialmente sobre a Retórica clássica e, em 
seguida, apresentamos os postulados da Nova Retórica, de Chaïm Perelman, e 
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da Argumentação no Discurso, de Ruth Amossy. Após identificar e 
correlacionar os principais aspectos de cada corpo teórico, concluímos que a 
Nova Retórica é um modelo filosófico cujas categorias apresentam dificuldades 
práticas de operacionalização, devido a seu alto grau de abstração. Dessa forma, 
ao articular os postulados filosóficos de Perelman e as contribuições da Análise 
do Discurso, Amossy promove um notável avanço no campo dos estudos da 
argumentação, fornecendo ao pesquisador um referencial teórico-metodológico 
que permite a realização de uma ampla análise linguístico-discursiva de diversos 
corpora de natureza persuasiva. Por fim, para ilustrar a concepção aqui 
defendida, apresentamos a análise de um gênero judiciário produzido no século 
XIX, na Região dos Inconfidentes (MG), consistente em um Inventário dos bens 
de um sujeito demente, por meio da qual é possível se vislumbrar a articulação 
das categorias retóricas e discursivas em práticas de análise linguística. 

 
Mesa 4.9 (sala 204) 
 

1. WALDEREY STING BARBOSA DOS SANTOS (UFAL) – UMA ANÁLISE 
DOS ASPECTOS ARGUMENTATIVOS E TEXTUAIS NO GÊNERO ARTIGO 
DE OPINIÃO 
Este trabalho integra o projeto maior de pesquisa para TCC de graduação em 
Letras sobre As Tipologias dos Argumentos no Gênero Artigo de Opinião de um 
jornal de grande circulação e de um blog da rede cibernética Nesse sentido, os 
aspectos investigados são os argumentos de autoridade e de analogia, os lugares 
da argumentação e os elementos intertextuais que objetivam à persuasão do 
leitor. Fundamenta-se em Reboul (2004), Abreu (2009), Melo (2009) Marcuschi 
(1996), Koch e Elias (2010). É uma pesquisa qualitativa. As análises, a priori, 
mostram que os elementos retóricos estudados colaboram no processo de 
persuasão do auditório do gênero escolhido para análise. 
 

2. ANA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVEIRA (UNIFRAN) – O  ETHOS  
RETÓRICO  E  AS  VOZES  QUE  O  CONSTITUEM:  O  CASO  DO  
JORNALISMO OPINATIVO 
O artigo de opinião caracteriza-se por possuir um caráter crítico e 
argumentativo, pois busca a sustentação de um ponto de vista. Ademais, em 
detrimento de outros gêneros jornalísticos, o artigo opinativo não é impessoal, 
antes, manifesta explicitamente o posicionamento do orador que busca 
influenciar o auditório acerca de sua opinião sobre um tema atual e/ou de sua 
especialidade. Para tanto, dentre as provas de persuasão, encontra-se o ethos – a 
imagem que o orador cria de si por meio do discurso. O presente trabalho tem 
por objetivo analisar as vozes que constituem o ethos retórico presente na 
comunicação jornalística, mais especificamente no artigo opinativo. Como 
objeto de análise, foi selecionado o artigo intitulado “Beleza roubada”, 
publicado no dia 28/04/2014 no jornal Folha de S.Paulo e escrito pelo filósofo 
Luiz Felipe Pondé. Como referencial teórico, contaremos com os seguintes 
autores: Aristóteles, Perelman e Olbrechts-Tyteca, Reboul, Meyer, Plantin e 
Breton. Os resultados preliminares da análise evidenciaram as seguintes vozes 
na constituição do ethos retórico (seja por meio de argumentos, seja por meio de 
figuras): argumento de autoridade (argumentum ad verecundiam); argumento 
pelo modelo e pelo antimodelo; argumento pelo exemplo e pela figura retórica 
de comunhão em forma de alusão histórica, literária e filosófica. 
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3. ISAAC VIEIRA DA SILVA (USP) e GUY PINTO DE ALMEIDA JR (ESPM) 
– A RETÓRICA EM TEXTOS JORNALÍSTICOS SOBRE A COPA DO MUNDO 
– CONVERGÊNCIAS E DISTANCIAMENTOS ENTRE INFORMAÇÃO E 
OPINIÃO 
Este trabalho, realizado de forma conjunta e partindo dos pressupostos 
pesquisados pelos autores, tem como objetivo observar como os artifícios 
retóricos se manifestam em textos jornalísticos. Para atingirmo-lo, investiremos, 
como procedimento teórico-metodológico, a Análise de Discurso Francesa 
(ADF) que, em linhas gerais, não trata ‘do que o texto comunica’, mas ‘como ele 
comunica’. A ADF tem na enunciação – cena na qual o discurso foi proferido –, 
sua referência. Com efeito, não podemos menosprezar a retórica em quaisquer 
enunciações do discurso jornalístico. Nossa investigação terá como corpus o 
tema Copa do Mundo que, devido ao seu grande apelo popular, nos traz a 
suspeita de a retórica permear e atravessar o texto em diversos momentos. 
Especialmente nos textos informativos, que embora tragam a descrição de fatos, 
possuem uma linha tênue com opinião ou juízos. Assim, analisaremos os textos 
informativos da Copa do Mundo, publicados no site Folha.com, no período de 5 
de junho a 20 de agosto, (uma semana, antes do início e após o final do evento). 
Escolhemos este recorte devido à relevância do site noticioso, um dos mais 
acessados no país, e às alterações que podem ocorrer nas circunstâncias do 
evento, o que poderá se evidenciar nos textos do site. 
 

4. JOSÉ NILDO BARBOSA DE MELO JUNIOR (UFAL) – AS 
ESPECIFICIDADES RETÓRICAS NO GÊNERO ARTIGO OPINATIVO 
Este trabalho, intitulado As especificidades retóricas no gênero artigo opinativo, 
centra-se na análise da persuasão no gênero midiático. Objetiva mostrar que essa 
persuasão faz desse gênero a possibilidade de o articulista assumir a imagem de 
um ethos, para despertar os sentimentos e as emoções do leitor (pathos), por 
meio da fixação dos seus argumentos (logos). Assim, a persuasão é marcada 
pelo ato de argumentar, à medida que o discurso é dotado de elementos 
linguísticos que influenciam de maneira significativa na argumentação do retor 
(articulista), pois a argumentação retórica depende do público/leitor (pathos) a 
que se dirige, no sentido de que os argumentos possam ser acatados/aceitos ou 
não. Optou-se pela metodologia de Flick (2009), de natureza qualitativa, embora 
tenham sido utilizados números para a seleção do corpus. A arquitetura teórica 
está embasada nos estudos retóricos, com as acepções de Aristóteles (2005), 
Perelman (1997), Perelman-Tyteca (2005), Meyer (2007), Reboul (1998), dentre 
outros. Os resultados apontam para a presença de elementos persuasivos na 
estrutura do artigo de opinião. A relevância da temática se dá por contemplar os 
estudos retóricos em gêneros que circulam no domínio discursivo da municação. 

 
Mesa 4.10 (sala 301) 
 

1. FERNANDO APARECIDO FERREIRA (UNIFRAN) – VERSÕES DE 
“ROMEU E JULIETA” EM QUATRO TEMPOS – UMA ANÁLISE RETÓRICA 
DE CARTAZES DE CINEMA 
Os cartazes cinematográficos cumprem a função de divulgar os filmes nas 
entradas das salas de cinema e, por conseguinte, se prestam a persuadir as 
pessoas a assistirem as produções. Nesse intento, diversas estratégias retóricas 
são abordadas, as quais muito revelam sobre o universo de expectativas do 
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auditório em relação aos filmes na época na qual os mesmos foram lançados. No 
sentido de verificar esse aspecto, pelo prisma da Argumentação e Retórica, este 
trabalho se propõe a analisar os discursos verbo-visuais dos cartazes originais 
utilizados para divulgar quatro versões cinematográficas de “Romeu e Julieta”, 
lançadas nos anos de 1936, 1968, 1996 e 2013. Amparado nos estudos teóricos 
de Perelman & Olbrechts-Tyteca, Reboul e Meyer, aliados ao texto de Barthes 
sobre a retórica da imagem, serão consideradas as emoções despertadas no 
auditório e a estrutura argumentativa dos cartazes, a fim de se visualizar a 
macroestrutura retórica do objeto de estudo, relacionando-as ao período em que 
os filmes divulgados foram lançados. Ainda que partindo de um mesmo texto (o 
célebre drama de Shakespeare), as quatro versões cinematográficas escolhidas 
foram apresentadas em cartazes que “atualizaram” o tema da obra original, 
colocando-o em consonância à tendência social e ao discurso dominante de suas 
respectivas épocas. 
 

2. JANAINA PIRES GARCIA (UFRJ) – A TRANSGRESSÃO NO CINEMA DE 
GLAUBER ROCHA 
O cinema de Glauber Rocha, ao utilizar artifícios retóricos, dentre os quais se 
destacam as figuras de linguagem (metáfora e alegoria), transgride a narrativa 
fílmica clássica, mostrando a realidade brasileira de forma criativa e ao mesmo 
tempo poética.  O desejo de fazer uma metáfora da História do Brasil funda-se 
numa narrativa na qual a história não é uma cadeia lógica de eventos 
construtivos que visam à autoconsciência, mas sim um campo de sofrimentos e 
conflitos permanentes que tem no tempo um agente de destruição e corrosão. 
Em grande parte de sua obra, Glauber Rocha trata justamente de materializar as 
imagens que tecem a História brasileira e latino-americana em um cinema que 
desconstrói e fragmenta alegoricamente essas imagens, captando o vazio por trás 
das máscaras da representação política e social e povoando esse vazio com 
outras imagens e vozes, tanto as que falam quanto as que calam, numa história 
que se faz e refaz em círculos, os quais se rompem e são retomados para serem 
novamente interrompidos. A transgressão desse cinema se mostra na maneira 
como ele narra a História do povo brasileiro, através das metáforas e alegorias, 
de forma não linear, de uma realidade não transparente, mas opaca. 
 

3. ERNESTO PABLO MOLINA AHUMADA (Univ. Nacional de Córdoba) – 
RETÓRICA HEROICA Y MUNDOS VIRTUALES: DE LA LITERATURA AL 
VIDEOJUEGO 
En investigaciones anteriores hemos focalizado el modo en que algunas obras 
literarias recurren al mito para construir mundos complejos que sirven como 
espacios de rememoración y creación de esa tradición mitológica. En sede de 
una semiótica cultural (Lotman), podríamos pensar en una retórica mitológica de 
la cultura (Barei). Ese funcionamiento nos ha permitido postular la existencia de 
cierto sistema mitológico (constelación mítica) donde pueden reconocerse 
relatos dominantes y versiones contrapuestas que discuten esa centralidad y, en 
algunos casos, adquieren visibilidad. El héroe es un elemento central en esa 
retórica del mito que sustenta cada momento cultural. En algunas obras literarias 
contemporáneas, es recurrente por ejemplo la imagen del héroe fracasado que 
quiebra la modelización épica y metaforiza la lógica del modelo de mundo 
representado en cada obra. En esta oportunidad, atendiendo al pasaje del héroe 
literario al héroe del videojuego, nos interesa indagar qué efecto retórico genera 
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la aventura heroica a partir del nuevo entorno virtual en el que se desarrolla. En 
este sentido, nos preguntamos qué nuevas retóricas del mito, la literatura y el 
arte habilita el cibertexto (Aarseth) del videojuego a partir de la convergencia 
que plantea entre estructura mítica heroica, conciencia autorial e interacción del 
jugador. 
 

4. ANA LÚCIA MAGALHÃES (PUC-SP) – RETÓRICA DO HUMOR NO 
AMBIENTE CORPORATIVO 
Paradoxalmente, estudar o humor e o riso pode ser coisa muito séria. Existe 
grande diversidade de literatura sobre o assunto que, segundo Galasso (2005) 
ultrapassa a casa do milhão o número de publicações. De maneira superficial, 
pode-se definir o humor como tipo de estímulo que tende a provocar o reflexo 
do riso, mas um aprofundamento das pesquisas leva ao reforço da importância 
desse estudo e da seriedade do assunto. Gregos e romanos na Antiguidade já 
observavam a importância do humor e do riso no homem e tal observação está 
intimamente ligada aos estudos de Retórica, entendida como capacidade de 
argumentar, de mover os espíritos, de convencer por meio de recursos racionais, 
de persuadir pelo ethos e pathos. É pela força das paixões no sentido aristotélico 
que se pode verificar a construção discursiva do humor. Sócrates, Platão, 
Aristóteles, Cícero, Quintiliano, Hobbes, Bakhtin, Freud, Foucault foram alguns 
dos filósofos e pensadores que se dedicaram ao estudo desse assunto. Esses 
estudiosos mostraram de que forma a retórica do humor é construída e de quais 
maneiras ela se manifesta. Uma pesquisa efetuada no ambiente corporativo 
demonstra que a retórica do humor transforma as condições emocionais e pode 
contribuir para melhorar o rendimento do trabalho ou modificar os estados 
anímicos. 

 
Mesa 4.11 (sala 302) 
 

1. SERGIO XAVIER GOMES DE ARAUJO (Unifesp) – A SAGESSE DA 
‘DIVERSÃO’ NOS ESSAIS DE MONTAIGNE COMO REELABORAÇÃO DA 
INSINUATIO RETÓRICA 
No ensaio que dedica ao tema Montaigne nos apresenta a ‘diversão’ como modo 
de consolação em detrimento das maneiras modelares ‘prescritas pela filosofia’ e 
adequada à sua falta de talento para bem persuadir.  Entretanto, longe de dar-se 
como maneira natural e improvisada – reflexo da ‘forme maitresse’ do moi 
individual – sua descrição da ‘diversão’ aproxima-se bastante daquela que o Ad 
Herenium e Quintiliano fazem do dispositivo da insinuatio. Procuraremos 
examinar aqui os modos como Montaigne se apropria da estrutura da insinuatio 
retórica e desenvolve seus elementos para a constituição de uma regra de vida ou 
sagesse contra a maladie das paixões da qual forja a si mesmo como modelo 
contrariando os ideais de excelência cultuados pelos humanistas de seu tempo, 
pautados na constantia estóica, e como enfim, a maneira indireta e obliqua da 
insinuatio vem determinar a própria forma de sua argumentação no plano mais 
geral dos Essais. 
 

2. BRUNO OMAR DE SOUZA (PUC-Rio) – MONTAIGNE, JOÃO DE BARROS 
E OS HISTORIADORES TAGARELAS 
Nos Essais, Montaigne se refere às histórias de sua época como feitas para 
embelezar os discursos dos historiadores com lugares-comuns e figuras de 
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linguagem, tal como se, ao invés de ensinar os leitores a mímesis das ações, por 
meio dos pragmata, se contentasse a lhes “ensinar gramática”. A crítica jocosa 
de Montaigne à retórica e às histórias do século XVI não se individualiza quanto 
ao objeto de ataque a que se refere, i. e., à retórica epidítica empregada pelos 
historiadores e sua propensão ao ornamento das narrativas. Insere-se, pois, em 
uma situação histórica de emergência de uma sólida retórica da anti-retórica que, 
nas letras humanistas, opunha figuração e ornato a uma escrita voltada ao 
entendimento. A historiografia a qual o filósofo faz referência, sem dúvida, 
pertence àquela do gênero crônica, narrativas de elogio aos feitos régios e 
cívicos das cidades e dos Estados, da qual fazem parte a Ásia de João de Barros 
e as crônicas hispânicas da conquista do Novo Mundo. Nesta comunicação, 
discuto como, a partir da acusação de tagarelice, os cronistas recompõem um 
quadro complexo de linguagens, com o propósito de reconstruir campos de 
legitimidade da história e do caráter dos historiadores, como contraponto e efeito 
da crise da retórica, da qual suas narrativas participam. 
 

3. ANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA (USP) – AGUDEZAS DA 
LOUCURA EM LOS LOCOS DE VALENCIA, DE LOPE DE VEGA 
O estudo da obra dramática de Lope de Vega permite observar que o dramaturgo 
dedica parte de sua produção teatral à representação da loucura. Para esta 
comunicação, tem-se em conta a comédia Los locos de Valencia, onde se vê a 
encenação do louco fingido. Aqui, Floriano simula loucura para alcançar alguns 
propósitos. No segundo ato da obra, a personagem apropria-se da linguagem do 
jogo de xadrez para compor uma série de agudezas, tornando seu discurso 
enigmático. Tal procedimento assegura a verossimilhança de sua loucura 
simulada diante das demais personagens, tendo em vista que ele representa o 
modelo do louco agudo, dotado de perspicácia e versatilidade. O objetivo é o de 
demonstrar as estratégias retóricas utilizadas por Lope de Vega para a 
composição desse tipo de linguagem engenhosa. Essa proposta tem como 
principal referência o tratado intitulado Il Cannocchiale Aristotelico (1654), 
mais especificamente o capítulo dedicado às Agudezas humanas, de Emanuele 
Tesauro. Além disso, este trabalho beneficia-se de algumas doutrinas de época 
sobre os jogos de xadrez – tais como Remedio de jugadores (1543), de Pedro de 
Covarrubias e Tratado del juego (1558), de Francisco de Alcocer –, os quais 
apresentam importantes referências sobre os modelos socioculturais dos séculos 
XVI e XVII. 
 

4. LUIZ CÉSAR DE SÁ JÚNIOR (UFRJ) – GUERRA POÉTICA NA QUERELA 
DOS ANTIGOS E DOS MODERNOS (FRANÇA, 1688) 
Esta comunicação pretende avaliar a Histoire Poétique de la guerre entre les 
anciens et les modernes, publicada pelo letrado François de Callières em 1688. 
Trata-se de um texto negligenciado pelas principais análises da querela francesa 
dos antigos e dos modernos (1687-1716), de modo que um olhar mais detido 
sobre sua estruturação do ponto de vista das técnicas retóricas pode restituir algo 
de sua centralidade original. Pretende-se argumentar que ele fica melhor lido 
dentro dos modelos da escrita epidítica, particularmente da epopeia em prosa, 
definida por Adma Muhana como “imitação comum de ação grave, una e 
extensa, narrada sem metro e com pensamento ornado”. Pensa-se, ainda, em seu 
enquadramento histórico diante de modelos com os quais concorria, como Le 
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parnasse reformé (1668) e La guerre des autheurs anciens et modernes (1671), 
ambos publicados por Gabriel Gueret. 

 
Mesa 4.12 (sala 303) 
 

1. JAIRO DA LUZ SILVA (UFMT) – RETÓRICA: UMA OUTRA NARRATIVA 
FILOSÓFICA 
A retórica, ao longo da história, foi reduzida apenas a técnicas de persuasão, 
inclusive, pelos próprios retóricos. A sua dimensão filosófica foi 
estrategicamente negligenciada para que a metafísica se impusesse no mundo 
Ocidental. O objetivo da comunicação é apresentar a retórica como uma filosofia 
(uma teoria do conhecimento e uma ética), que se opõem ao pensamento 
ontológico. Nessa perspectiva, a matéria da qual a retórica se constitui é a 
linguagem. Nesse sentido, devemos estar preparados para pensar, talvez, que a 
linguagem não diz o que o real é, mas em certa medida faz ser o que diz, em 
outras palavras, a linguagem constitui a realidade. A fundamentação teórica 
utilizada é a proposta pelo filósofo brasileiro João Maurício Adeodato que 
postula três principais teses de base, sendo uma delas que a “retórica é filosofia, 
opõe-se a um tipo de filosofia, a filosofia ontológica, mas não se opõe à filosofia 
como um todo. Os ontológicos apossaram-se da filosofia a tal ponto que os 
próprios retóricos passaram a acreditar que não faziam filosofia, pois esta 
consistiria na busca da verdade. Mas se se prescinde do conceito de verdade, 
retórica é filosofia e filosofia é a busca da sabedoria, não da verdade. A pesquisa 
revela uma visão incomum da retórica que possibilita uma compreensão da 
dinâmica da cultura contemporânea e da dissolução das “verdades” que, por 
séculos,  alimentam a natureza atávica do ser humano por segurança. 
 

2. JÚNIA DINIZ FOCAS (UFMG) – FILOSOFIA: A RETÓRICA E A 
CATEGORIA DO GÊNERO 
Gênero. Múltiplas conceituações e perspectivas, pontos de vista estéticos, 
filosóficos e lingüísticos. Como definí-lo? Como aprisioná-lo nas tramas de um 
entrelaçamento conceitual? Como atribuir-lhe uma consistência que o 
materialize em uma dimensão de pensamento ao mesmo tempo ordenado e 
ordenador? Impasse. Recorremos então à Filosofia e às suas inquietantes 
indagações acerca da sociedade e da realidade racionalmente fundamentadas. 
Será por essa via que refletiremos sobre a especificidade do gênero, tentando 
apreendê-lo como fator fundamental em todo um procedimento discursivo 
demarcado pela argumentação e pela Retórica. Para tanto, partiremos da 
definição filosófica de gênero, mais especificamente nas Categorias de 
Aristóteles. Lá está, inclusive, uma concepção de gênero que, no interior de um 
processo dialético, delimita os outros gêneros da Retórica, sendo, assim, uma 
das Categorias que delineia uma perspectiva totalizante entre a parte e o todo 
que explicita a realidade do mundo. Por que pensamos que o gênero, como 
elemento das Categorias é então definidor de um discurso retórico? Pelo simples 
fato de que, como já dizia ARISTÓTELES, ele integra um raciocínio dialético, 
sendo “aquilo que se predica, na categoria de essência, de várias coisas que 
apresentam diferenças específicas.” Serão essas “diferenças específicas” que 
repercutirão em uma “grande diferença retórica.”  
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3. OTÁVIO ZALEWSKI (UFRGS) – RETÓRICA NA LUTA PELA DEFESA DE 
IDENTIDADE JUDAICA NO MUNDO ANTIGO 
O presente trabalho versará sobre o uso pelo autor do documento, atualmente 
conhecido como Carta de Aristeas a Filocrates, da retórica como ferramenta na 
defesa de uma nova identidade judaica dentro da comunidade de Alexandria. O 
período de tempo trabalhado começa em 323 a.E.C. e acaba com a Grande 
Revolta Judia contra os romanos. Ele é relativamente longo graças a dificuldade 
da datação do próprio documento. Nesta época Alexandria se torna a principal 
cidade do Mediterrâneo Oriental, a capital do Reino Ptolomaico. Por isso mesmo 
a comunidade judaica se torna a maior e a mais importante da diáspora.  Graças 
ao caráter cosmopolita e fronteiriço da cidade podemos considerá-la um “entre-
lugar”, como o sociólogo indiano Hommi Bhabha classifica os territórios onde 
as diversas culturas se encontram, se relacionam, se mesclam, formando uma 
nova. Com esta nova realidade o autor do documento vê a importância de 
apresentar e defender uma nova identidade judaica tanto dentro de sua própria 
comunidade, como dentro dos embates com as outras comunidades, 
principalmente a grega. 
 

4. SELENE CANDIAN DOS SANTOS (USP) – RETÓRICA COMO SISTEMA 
HERMENÊUTICO NA IDADE MÉDIA 
Apesar de a retórica medieval ter, em grande medida, recepcionado a chamada 
juvenilia retórica ciceroniana (De Inventione e Rhetorica ad Herennium), uma 
das mais importantes reformulações do sistema retórico greco-romano ao longo 
da Idade Média foi sua transformação em um sistema hermenêutico e o 
consequente início de uma tradição teológica na qual a retórica é associada à 
interpretação das Escrituras. Essa transformação parece ter tido origem em De 
Doctrina Christiana, obra na qual Agostinho (354-430) dá um novo uso à 
inventio (modus inveniendi), tornando o texto escrito a ser interpretado em topos 
e a própria inventio em modus interpretandi.  
O objetivo deste artigo é discutir o que poderia ter possibilitado essa 
transformação – talvez os comentários sobre o De Inventione (ca. 355) escrito 
por Marius Victorinus, preceptor de Agostinho – e como ela foi desenvolvida ao 
longo dos séculos, dando destaque para as obras Expositio Psalmorum (ca. 540), 
de Cassiodoro, De schematibus et tropis (ca. 710), de Beda, Disputatio de 
rhetorica et de virtutibus (ca. 790-800), de Alcuíno, e De sancta trinitate et 
operibus eius (ca. 1112-1116), de Rupert de Deutz. 

 
Mesa 4.13 (sala 304) 
 

1. ANDREA PENTEADO (UFRJ) – DISCURSOS E VALORES DE 
PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FEDERAL SOBRE O 
OBJETO DAS ARTES VISUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTITUIÇÃO 
DO CURRÍCULO 
Apresentamos neste artigo pesquisa realizada com apoio FAPERJ e PIBIC entre 
2011 e 2012 que teve como objetivo problematizar discursos de alunos e 
professores de ensino básico, do Colégio de Aplicação da UFRJ – campo 
privilegiado de estágio docente desta Instituição –, a respeito do objeto de estudo 
das artes visuais. Visamos conhecer em que medida a elaboração do currículo 
para a disciplina de artes pode permitir a permeabilidade entre as diferentes teses 
sustentadas, considerando que a organização do ato de ensinamento pressupõe 
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sua elaboração que pode ser, ou não, norteadora de práticas mais ou menos 
democráticas em função da dialogicidade que proponha. Trabalhamos com a 
noção de currículo como cultura (Lopes e Macedo, 2011), e aportamos nossos 
estudos na Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) e na 
Problematologia, de Meyer (1991). No resultado, observamos que o debate 
sobre este objeto de conhecimento estabelece problematizações que podem ser 
aproveitadas na concepção de um currículo cultural e autoral construído 
coletivamente por professores e alunos. 
 

2. CAMILA ALDERETE CAPITANI (USP) – ARGUMENTAÇÃO: UM 
PROCESSO DA INVENTIO À ACTIO EM SALA DE AULA 
O presente trabalho visa demonstrar o emprego das teorias da Argumentação e 
Retórica na elaboração da proposta pedagógica de um curso de redação, que se 
constitui a partir da Retórica Antiga, Aristóteles (2012), e Nova Retórica, 
Perelman (2005, [1958]). Tal curso se caracteriza principalmente por basear-se 
na argumentação tanto como conteúdo programático (técnicas para produção de 
um texto dissertativo/argumentativo), quanto como diretriz para o docente na 
elaboração e execução das atividades em sala de aula. Nosso objetivo aqui é 
observar um trecho de aproximadamente 10 minutos de uma aula em que o 
professor, tomando a posição de orador, explica aos alunos, que aqui são 
chamados auditório, a diferença entre convencer e persuadir. Na análise dessa 
interação verbal, privilegiou-se a indicação de alguns procedimentos 
argumentativos empregados pelo orador/professor dentro da situação 
argumentativa no discurso oral. Pretende-se com essa análise, demonstrar de 
forma técnica como funciona a proposta de se ensinar conceitos e noções de 
argumentação, utilizando a própria argumentação como meio para esse fim. 
 

3. LUCIANO BERTULINO SOARES (UFAL) – USO DE ESTRATÉGIAS 
REITERATIVAS NO PROCESSO DE ARGUMENTAÇÃO DO GÊNERO 
DEBATE EM SALA DE AULA 
Este trabalho integra o projeto maior de pesquisa para TCC de graduação em 
Letras sobre as Estratégias Reiterativas no Processo Argumentativo do Gênero 
Debate em Sala de Aula. Nesse sentido, os aspectos retóricos investigados são 
os conceitos de auditório, lugares da argumentação e, em especial, das figuras 
retóricas, bem como as estratégias reiterativas como recurso retórico gerado 
na/pela repetição, objetivando à persuasão do auditório. Fundamenta-se em 
Reboul (2004), Abreu (2009), Citelli (2010), Marcuschi (1996), Koch (2010) e 
Ribeiro (2009). É uma pesquisa qualitativa. As análises, a priori, mostram que as 
figuras retóricas, tais como anáfora, e paralelismos são práticas reiterativas que 
conferem ao texto uma extensão, intensificando a intenção argumentativa, 
colaborando no processo de persuasão. 
 

4. MARCUS VINICIUS DA CUNHA e ROBERTA ALINE SBRANA (USP) – 
ANÁLISE RETÓRICA DO DISCURSO DE PASCHOAL LEMME 
Este trabalho investiga a geração de intelectuais que atuou no Brasil entre os 
anos de 1920 e a década de 1940, tendo por objetivo destacar suas características 
comuns no que tange à imagem que construíram de si mesmos – o messianismo 
– no contexto em que estavam imersos. A metodologia utilizada é a análise 
retórica fundamentada em Perelman e Olbrechts-Tyteca, que preconiza o estudo 
do caráter (ethos) do autor/orador, das disposições (pathos) dos leitores/auditório 
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e do discurso (logos). Os resultados da investigação, referentes ao efeito 
exercido pela autoimagem messiânica sobre o auditório visado por aqueles 
intelectuais, são aplicados ao exame das memórias de Paschoal Lemme, 
intelectual típico daquele período, que publicou seus textos autobiográficos na 
década de 1980. O trabalho busca mostrar que Lemme, ao narrar sua própria 
vida e atuações, visava a persuadir os leitores acerca da tese marxista que 
concebe a mudança econômica como anterior às mudanças educacionais. O 
trabalho conclui que a autoimagem messiânica de Lemme opera como estratégia 
argumentativa em prol de uma dissociação de noções que qualifica os fatores 
materiais como “realidade” e os fatores culturais como “aparência”. 

 
 

QUINTA-FEIRA, dia 18, 14h 
 
 
Mesa 5.1 (sala 203) 
 

1. RUBENS DAMASCENO MORAIS (UnB/Université Lumière Lyon 2) – A 
RECATEGORIZAÇÃO ARGUMENTATIVA COMO PROCESSO RETÓRICO 
EM CAMPO JURÍDICO 
Nesta análise pretende-se compreender e descrever como se constrói o 
desacordo entre magistrados em um tribunal  brasileiro  de Segunda  Instância, 
ao longo  de julgamentos polêmicos. Desse modo é a gestão do desacordo o foco 
do presente trabalho. A partir da transcrição do áudio de um julgamento acerca 
de um caso de dano moral (no contexto do chamado pretium doloris ou o “preço 
da dor’’) e com base em leituras de autores do domínio  da  argumentação  e  da  
retórica,  tais  como  Aristóteles  (2007),  Meyer  (2008), Perelman  (1989), P. e 
Olbrechts-Tyteca  (2008), Angenot  (2008), Plantin  (1990), além de autores que 
estudam o universo da argumentação e  retórica jurídica, como Atienza (1997), 
Cornu (2005), Feteris (1999), Gapapon (2001), entre outros, o trabalho pretende 
mostrar  como  funciona  o  processo de recategorização argumentativa  e,  
ainda,  o inversor de argumentos, utilizado de forma retórica sempre que um 
magistrado pretende se mostrar contrário a uma decisão já proferida em Primeira 
Instância. A compreensão da dinâmica interacional realizada pelos juízes, por 
meio dos áudios que fazem parte do corpus desta pesquisa, será de extrema 
importância para que se possam fazer inferências acerca  da  arquitetura  retórica  
e  argumentativa  do  discurso  que  se  vai  construindo  ao longo da interação 
entre os juízes. 
 

2. SANDRA LÚCIA RODRIGUES DA ROCHA (UnB) – ENTHYMEMA: 
TEORIA E PRÁTICA RETÓRICA 
Nesta comunicação, apresentarei algumas reflexões sobre a categoria aristotélica 
enthymema, fundamental aos discursos judiciários, buscando entender como ela 
funciona na prática da oratória ateniense, com atenção especial para o corpus 
demostênico. Com base na definição de Aristóteles (Retórica, 1457a), levarei em 
consideração os usos do verbo enthymeomai, tão frequente em peças de oratória 
dos séculos IV e V a.C., às vezes aparentemente em contextos formulares, para 
tentar construir uma certa arqueologia do conceito de enthymema. Espero, 
assim, iluminar um pouco mais o entendimento dessa categoria, tão 
sucintamente exemplificada no texto aristotélico. 



 

– 60 – 
 

3. ENOQUE FEITOSA SOBREIRA FILHO (UFPB) e LORENA DE MELO 
FREITAS (UFPB) – DIREITO, LINGUAGEM E IDEOLOGIA: A RETÓRICA 
ENTIMEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA JUDICIAL DE UM DISCURSO DE 
PODER 
O objetivo desta comunicação é realizar uma reflexão acerca da necessidade de 
um trato retórico da forma jurídica, bem como a aplicabilidade de tal trato a uma 
compreensão mais adequada do direito e de suas finalidades sociais. Para tanto, 
discutirá a retórica no ambiente judicial, partindo do pressuposto que o direito é, 
centralmente, uma tecnologia de decisão para a estabilização do status quo e 
com a pretensão de aparentar imparcialidade como estratégia persuasiva 
necessária à neutralização dos dissensos. Ora, assim visto na condição de um 
discurso, entende-se, no presente trabalho, que seu conhecimento é socialmente 
condicionado e construído por aproximações e superações sucessivas. Neste 
domínio, quem sai à procura de verdades definitivas, não obtém grandes êxitos. 
Precisamos, pois, no âmbito jusfilosófico, no sentido de contribuir para que 
sejam superados alguns de seus impasses teóricos quanto ao papel, finalidade e 
outras funções do direito nas sociedades complexas, que se leve em conta outros 
modelos teóricos – o referencial retórico é um deles, a fim de que se construam 
as condições de utilizar todos esses aportes para renovar um campo da filosofia - 
a filosofia do direito - que ainda se alimenta de ideais vagos e genéricos. Por 
isso, uma compreensão retórica da forma jurídica enquanto discurso socialmente 
constituído com o objetivo de justificar decisões pode dar respostas mais 
adequadas à otimização estratégica desse campo de saber, o que não elide seu 
controle social e caráter democrático. Trata-se, pois, de analisar filosoficamente 
o fenômeno jurídico sob uma perspectiva retórica e cética, nos valendo de um de 
seus principais meios, o entimema. A hipótese específica do presente artigo é a 
de que, para viabilizar o objetivo de neutralização, a forma pela qual o discurso 
judicial de formata é por meio de uma argumentação entimemática. O entimema 
é um silogismo retórico que consiste de poucas proposições, ou seja, menos do 
que a quantidade necessária. É um silogismo normal, pois caso qualquer dessas 
proposições seja um fato familiar, não há necessidade de mencioná-la e os 
ouvintes a acrescentarão por conta própria. A estratégia de manter em silêncio 
uma das premissas ou a conclusão como estratégia persuasiva é exposta em 
Aristóteles, que considera o entimema o núcleo da persuasão e o objeto central 
da  retórica. Atentando para a delimitação metodológica, a pesquisa se concentra 
no discurso judicial proferido pelos magistrados da corte suprema constitucional 
brasileira. Todavia, ressalte-se que se trata de pesquisa bibliográfica e as 
jurisprudências são elencadas e analisadas com fito de argumentação 
paradigmática. 

 
4. HÉLIA COELHO MELLO CUNHA (IFFLUMINENSE): ARGUMENTAÇÃO 

COM DISPOSIÇÃO 
No ensino de produção de textos dissertativos argumentativos, no Ensino Médio, 
no Brasil, atualmente, percebe-se que não é dada a devida importância ao estudo 
de sua estrutura. Como fazer uma introdução criativa que desperte o leitor para o 
tema, que sirva para criar comunhão com ele? Como apresentar uma boa 
sustentação à tese, convencendo e persuadindo o auditório? Como concluir o 
pensamento e assegurar o acordo? Nosso objetivo é propor que seja adotado, nas 
aulas, um modelo de estrutura baseado no apresentado na segunda parte da 
Retórica de Aristóteles: a disposição, que versa sobre o plano do discurso e sua 
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construção. A partir da proposta aristotélica, apresentarmos estratégias que 
devem ser utilizadas em cada parte do texto para que se cumpram os objetivos 
de persuasão e convencimento. Percebemos, através da utilização desta prática 
nas aulas de Produção Textual, uma melhora significativa nos textos 
argumentativos produzidos pelos alunos. 

 
Mesa 5.2 (sala 204) 
 

1. MARCOS MARTINHO (USP) – A ARGUMENTAÇÃO DO PRO ARCHIA DE 
CÍCERO 
A argumentação do Pro Archia inclui elementos retóricos e também filosóficos. 
Os elementos retóricos dependem do modo como Cícero transfere a 
argumentação de um âmbito judiciário a outro, deliberativo. Já os elementos 
filosóficos se vêem da concepção de utilidade civil do poeta defendida por 
Cícero. Nesta comunicação, procurarei assinalar e explicar ambos os elementos 
e, daí, o modo como Cícero os conjuga na defesa de Árquias. 
 

2. ADRIANO SCATOLIN (USP) – QUEM AUTEM SEQUAMUR? OTAVIANO 
NO EPISTOLÁRIO DE CÍCERO E NAS FILÍPICAS 
O epistolário de Cícero revela que o Arpinate foi abordado por Otaviano nos 
últimos meses de 44 a.C., solicitando que atuasse no senado em seu favor na 
guerra que se desenhava contra Marco Antônio. As Filípicas, a partir do terceiro 
discurso, são, em grande medida, uma resposta a esse pedido de apoio. O 
objetivo desta comunicação é comparar a apresentação que Cícero faz de 
Otaviano a seus correspondentes com aquela que observamos nas Filípicas. 
 

3. MARLY DE BARI MATOS (USP) – A. RÉGULO, O MODELO ANTI-
CICERONIANO DE ORADOR  
Em cinco de suas cartas, Plínio o Jovem tece duras criticas a um dos delatores de 
Nero e Domiciano, conhecido como Aquilio Regulo. Avesso aos princípios 
defendidos pelos filósofos estóicos, Regulo se mostrava contundente, senão 
violento, tanto em sua atividade política quanto em suas arguições, de modo que, 
em sua carta I, 20, o missivista chega a considera-lo o oposto do modelo 
discursivo trilhado por Cicero. Nesse sentido, pretende-se, nesta comunicação, 
discutir as distinções entre as modalidades oratórias atribuídas a Regulo e a 
Marco Tulio por Plínio. 
 

4. MÔNICA COSTA VITORINO (UFMG) – A SÁTIRA NA RETÓRICA: CÍCERO 
E O PRO MURENA 
O trabalho pretende analisar um dos discursos de Cícero intitulado Pro Murena, 
último discurso pronunciado por Cícero, durante o seu consulado em 63 a.C., em 
defesa de Lúcio Licínio Murena, cônsul designado para o ano sucessivo, 
acusado de corrupção eleitoral por Sérvio Sulpício Rufo, candidato derrotado, e 
Marco Pórcio Catão. O Pro Murena apresenta uma tendência divertida pois 
Cícero, apesar de estimar Sérvio e Catão, escolhe o caminho da ironia para 
colocar em ridículo os acusadores. O objetivo do trabalho é demonstrar que o 
discurso apresenta elementos da sátira, pois, com tons da sátira sofisticada, 
Cícero distancia-se do anacronismo moralista de base estoica de Catão, 
delineando um novo modelo ético, voltado aos novos costumes da sociedade. 
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Mesa 5.3 (sala 301) 
 

1. TATIANA EMEDIATO CORRÊA (UFMG) – A INTERAÇÃO DOS 
COMPONENTES DA RETÓRICA EM PUBLICIDADES DE AUTOMÓVEIS 
Nosso trabalho passa pela proposta do teórico Michel Meyer ao dar uma visão 
da integração entre os três componentes da retórica, ethos, logos, pathos, por 
meio do conceito de distância (diferença entre os interlocutores). Se para este 
autor a retórica é uma negociação dessa distância entre indivíduos a propósito de 
uma questão dada, percebemos que os objetivos na construção do discurso das 
publicidades de automóveis giram em torno da redução dessa distância entre o 
mundo do locutor (publicitário) e seu receptor (público-alvo), através da 
linguagem publicitária.  Enxergamos uma clara identificação dessa interação 
proposta na publicidade do automóvel UP (Vokswagem), produzida através de 
uma linguagem clara, declarada universal em relação ao movimento das paixões, 
levando-nos a perceber o processo argumentativo e persuasivo ao passar pelas 
mensagens direcionadas a diversas “tribos”. Tentativa esta de diminuir a 
distância ou a diferença entre o ethos e o pathos através de uma linguagem 
partilhada (logos). Tocar um auditório consiste em dirigir as questões nas quais 
lhe é sensível, que mudam ou mesmo o faz apaixonar, na problemática dos seus 
valores. Aproxima-se deste núcleo irredutível a intimidade e o passional. A 
interação entre os componentes é imprescindível na retórica e as paixões 
movimentam este círculo. 
 

2. VIVIAN CONSOLO (FATEC-SCS) – TÉCNICAS DE PERSUASÃO NO 
DISCURSO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 
O trabalho investiga, em sua primeira parte, a presença da persuasão no mundo 
dos negócios. São fornecidos exemplos de como a persuasão pode ser utilizada 
no cotidiano dos Secretários para melhorar seu desempenho profissional. Além 
disso, é verificado que a persuasão pode estar presente nas empresas quando 
estas a utilizam no processo de comunicação estratégica, cujo intuito pode ser, 
por exemplo, melhorar o clima organizacional. Posteriormente, são apresentadas 
algumas técnicas que podem tornar um discurso persuasivo, para que os 
profissionais de Secretariado possam utilizar estes procedimentos durante a 
realização de suas tarefas cotidianas. Ao final, analisa-se, de forma qualitativa, a 
relação existente entre a persuasão e os profissionais de Secretariado, com base 
em questionários realizados com Secretários e com docentes que lecionam para 
turmas de Secretariado. O objetivo destes questionários é verificar se a 
persuasão é considerada necessária para os Secretários; em quais momentos do 
dia-a-dia dos profissionais da área ela é utilizada; se as informações que os 
Secretários possuem sobre a empresa, contribuem para a construção de uma fala 
persuasiva; bem como se o curso superior de Secretariado tem condições de 
abordar a persuasão em suas matérias. 
 

3. ANNA CAROLINA ARAÚJO SILVEIRA (UFMG) – BREVE ANÁLISE DA 
ARGUMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA: OS “PÔNEIS MALDITOS” 
Este trabalho tem como objetivo analisar o discurso publicitário sob a ótica da 
argumentação, a partir da consideração de que esse discurso é essencialmente 
argumentativo, ou seja, possui uma visée argumentativa (Amossy, 2010). 
Partindo ainda do pressuposto de que a argumentação possui três principais 
objetivos, a saber, fazer-crer, fazer-sentir e fazer-agir (Plantin, 2010), que se 
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auxiliam mutuamente, tentarei verificar como as emoções atuam nessa 
argumentação, que não se dá de forma direta, literal, mas ancorada nas figuras 
retóricas, aqui entendidas não como ornamento, mas “como instrumentos 
destinados a suscitar a emoção no interlocutor, os princípios geradores da 
emoção” (Plantin, 2010:65). Neste sentido, é fundamental trazermos à tona as 
estratégias argumentativas utilizadas no discurso publicitário, a fim de tornar 
claro de que maneira a peça em questão busca fazer o seu público-alvo sentir e 
crer para alcançar o objetivo maior desta publicidade: fazer com que seu 
interlocutor parta para a ação e adquira o produto oferecido. 

 
4. PRISCILA BATISTA DE CASTRO (UNIPAMPA) – RETÓRICA E 

PUBLICIDADE: O ESCÂNDALO MIDIÁTICO DA CAMPANHA DA PEPSI NA 
SUÉCIA 
A campanha publicitária da Pepsi na Suécia gerou um escândalo internacional 
na internet e serve de provocação atual para pensar a relação público/empresa 
em perspectiva da linguagem e seu funcionamento, relação esta tão fundamental 
no trabalho do profissional de Comunicação Social. Tomando por base estudos 
de Perelman e Tyteca sobre a questão dos auditórios universais e 
particulares,coloca-se novamente em questão os efeitos retóricos e os reflexos 
para a marca de refrigerantes nesse estudo de caso. A forma como a empresa 
tentou persuadir os públicos na Suécia e em Portugal sugere evidências sobre as 
teses perelmanianas e confirma o universalismo de suas categorias de análise. 

 
Mesa 5.4 (sala 302) 
 

1. JOSÉ LUIS MARTINEZ AMARO (UnB) – RETÓRICA, HISTORIA Y 
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
Es constatable en los cursos de letras que la enseñanza de la literatura hispánica 
en el siglo 21 sigue en buena medida los parámetros de una historiografía 
decimonónica en la organización de las materias. Los curriculums se organizan 
por períodos en un recorte progresivo y sucesivo, donde se da la diferencia como 
un impensado, naturalizando un punto de vista que tiende a la tautología. Se da 
por sentado que esa es la única teoría disponible, al punto de convertirse en un 
grado cero, post teórico, replicado en las curriculas. En este trabajo se opone a 
ese modelo que llamaré de crítico, ya que sus supuestos son hegelianos y 
kantianos,otro, que llamo de retórico, cuyos supuestos son genéricos, donde se 
asume que la didáctica es una deriva del género demostrativo o epidíctico. Una 
retorización de la historia de lo literario ofrece un mapa diferente a ser 
explorado. 
 

2. MARIA FLÁVIA FIGUEIREDO (UNIFRAN) – DOS GÊNEROS 
RETÓRICOS AOS GÊNEROS DO DISCURSO: UMA VISÃO HISTÓRICA 
Dentro de uma perspectiva histórico-diacrônica, o presente trabalho visa 
apresentar um panorama da concepção de “gêneros retóricos”, desde 
Anaxímenes de Lámpsaco (na Retórica a Alexandre), passando por Aristóteles 
(na Retórica) até chegar aos estudos retóricos hodiernos, representados, neste 
trabalho, por Perelman e Olbrechts-Tyteca, Reboul, Meyer, Tringali e Ruiz de 
La Cierva. Ademais, discutiremos o conceito de “gênero do discurso”, tomando 
em conta os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística contemporânea. 
Para isso, partiremos da concepção de gênero proposta por Bakhtin e 
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posteriormente retomada por Linguistas, tais como: Adam, Bronckart, 
Marcuschi, Meurer, Bonini, Motta-Roth, entre outros. Nessa linha de raciocínio, 
partiremos da classificação tripartite dos gêneros oratórios (deliberativo, 
judiciário e epidíctico) para, então, chegar à concepção de gênero do discurso tal 
como difundida dentro da linguística contemporânea. Com o presente trabalho, 
buscaremos estabelecer uma correlação entre os gêneros retóricos, como 
sistemas de comunicação com fins claramente persuasivos, e os gêneros do 
discurso, tomados como propósitos comunicativos manifestos por meio de 
padrões textuais e discursivos socialmente reconhecidos. Acreditamos que o 
tema proposto seja de grande relevância para as pesquisas retóricas que vem 
sendo realizadas no âmbito dos estudos linguísticos na atualidade. 
 

3. FERNANDO ADÃO DE SÁ FREITAS (UFJF) – A AVCTORITAS NA 
DEFINIÇÃO DA LATINITAS: UM CONCEITO PARTICULAR NA ARS 
BREVIATA 
O presente trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre o conceito de 
auctoritas utilizado por Santo Agostinho (século IV d.C.) em sua Ars breviata, 
conceito que se torna o foco central na definição de Latinitas por esse autor. 
Parece-nos que Agostinho se apropria do termo auctoritas, fazendo com que os 
conceitos de ratio e consuetudo estejam subordinados a ele, em defesa de uma 
concepção cristã de linguagem. Para esse questionamento, partimos do conceito 
de Latinitas apresentado na tradição retórica latina (Her., 4, 17) até sua 
incorporação definitiva no âmbito da gramática antiga (Diomedes GL, I, 439, 
10), sendo, então, posteriormente ressignificada no corpus da Ars breviata. 
Nesse contexto, Agostinho parece, então, apresentar um conceito particular, que 
resulta da união da sua autoridade como pensador cristão e do conceito de 
auctoritas da gramática latina, para fundamentar suas observações. 
 

4. MARIHÁ BARBOSA E CASTRO (UFES) – SÁTIRA: DEFININDO O 
GÊNERO 
A sátira sempre se deparou com a dificuldade da definição genérica rígida, 
sendo uma manifestação pouco uniforme. Há muito observamos o esforço para 
encontrar uma definição formular para o gênero sátira praticado por Ênio, 
Lucílio, Horácio, Pérsio e Juvenal, autores com perfis variados. Entretanto, 
estudiosos parecem ter obtido sucesso apenas em postular o fracasso do gênero 
em manter uma uniformidade. Neste trabalho, elaboraremos uma discussão 
sobre a sátira e suas características, procurando encontrar uma maneira de 
compreender seus padrões. 
 

Mesa 5.5 (sala 303) 
 

1. ANA CAROLINA CORRÊA GUIMARÃES NEVES (USP) – IMITAÇÃO E 
HEROIDES NO CANCIONEIRO GERAL: PENÉLOPE COMO MODELO 
No Humanismo e Idade Média era atitude comum a imitação dos clássicos 
Greco-latinos e sua consequente tradução para as línguas vernáculas. O 
Cancioneiro Geral compilado por Garcia de Resende preservou-nos algumas 
dessas traduções das Heroides de Ovídio, especialmente a epístola de Penélope 
ao amado ausente Ulisses. De que forma essa carta funcionaria de modelo para a 
educação das moças de uma sociedade de corte portuguesa e o porquê essa 
escolha foi feita será abordado. 
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2. ANA INÉS LEUNDA (Univ. Nacional de Córdoba) – ÓRDENES RETÓRICOS 

DE LA CULTURA: PARA LEER TEXTOS SOBRE “LA QUINTRALA” 
Catalina de Los Ríos, apodada La Quintrala (1604?-1665), recibió atención por 
parte del historiador Vicuña Mackenna durante el siglo XIX, quien utilizó 
documentos para “ordenar” distintos relatos sobre este personaje y su familia, 
que circulaban en forma oral. Durante el siglo XX diferentes textos han 
retomado al historiador para construir relatos de ficción. En esta labor nos 
detendremos en La Quintrala (1932) de M. Petit y Maldita yo entre las mujeres 
(1991) de M. Valdivieso. El eje común del personaje y la diferencia genérica 
(historia y ficción) nos invitan a preguntar qué modelos de mundo convocan 
estos tres textos, es decir, qué modelizaciones de la subjetividad y la cultura 
puede pensarse en relación con los distintos contextos socioculturales que los 
envuelven. Para ello, consideramos con I. Lotman (1993) y S. Barei (2008) que 
los diferentes lenguajes que circulan en una cultura (tales como el arte, la 
ciencia, la religión y la vida cotidiana) conforman singulares órdenes retóricos 
que permiten reconocer modelos de mundo vigentes en contextos determinados. 
En función de lo antedicho, trabajaremos las articulaciones entre los distintos 
órdenes retóricos que cada texto convoca y las disímiles modelizaciones de la 
subjetividad de La Quintrala que cada uno construye. 
 

3. EDUARDO SINKEVISQUE (USP) – EXERCÍCIOS RETÓRICOS: 
PROGYMNASMATA EM SEBASTIÃO DA ROCHA PITA 
Na primeira metade do século XVIII, Sebastião da Rocha Pita atualiza parte dos 
exercícios preparatórios (progymnasmata) na História da América Portuguesa 
(1730), na Oração do Acadêmico Vago (1724) e no Tratado Político (1715). A 
comunicação demonstra e que modo o letrado mobiliza a paráfrase, o exercício, 
para compor, por meio de exempla, a argumentação dos textos. Nos três 
discursos, reafirma matérias teológico-políticas fundantes do antigo Estado 
português. A hipótese é que os diferentes usos da paráfrase, nas diferentes 
situações de interlocução dos gêneros (história, oratória, tratado), sejam 
fundamentais para o entendimento das práticas performatizadas por Rocha Pita. 
Tem-se, com isso, os mesmos topoi políticos moralizados catolicamente, 
imitados de modos diferentes, para leitores/ouvintes diferentes.  
 

4. ANDRÉ FIORUSSI USP/UFSC – GÊNERO E FORMA NARRATIVA EM O 
GUESA, DE SOUSÂNDRADE 
Na introdução de 1876 a O Guesa, Sousândrade (1832-1902) escreve que o 
poema “nada tem do dramático, do lírico ou do épico, mas simplesmente da 
narrativa”. Ao recusar as três principais etiquetas genéricas, o poeta abre espaço 
para uma alternância de matérias e estilos que pretende responder apenas a um 
plano interno de execução. Não obstante, um exame das relações entre a forma 
narrativa de O Guesa e a de seus possíveis modelos, como certos poemas de 
Lord Byron, Thomas Moore e Heinrich Heine, pode revelar as determinações de 
gênero e estilo que participam da organização do poema. Este trabalho explora 
principalmente a hipótese de que a forma “errática” da narrativa aponte para o 
modelo da forma miscelânea da epopeia quinhentista Morgante, de Luigi Pulci, 
filtrado por Byron em poemas como Beppo e Don Juan, guardando, assim, 
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traços diversos relativos à história de seu uso; e que Sousândrade esperasse com 
isso repetir a eficácia de uma determinada forma romântica, procedendo à 
regulação dos efeitos da forma a partir de um laborioso ajuste da elocução às 
condições sociais e materiais de produção e circulação da obra poética na 
América da segunda metade do século XIX. O trabalho procura contribuir para o 
conhecimento das relações entre Retórica e Poética na poesia romântica. 
 

Mesa 5.6 (sala 304) 
 

1. MELLIANDRO MENDES GALINARI (UFOP) – ETHOS E MODALIZAÇÃO: 
PRESENÇAS DE SI COMO EFEITO RETÓRICO 
Sabe-se, de longa data, que o ethos se refere, persuasivamente, às imagens de si 
construídas pelo discurso e, concomitantemente, às imagens, estereótipos ou 
reputações que o auditório já conhece previamente sobre a pessoa do orador. 
Sabe-se, da mesma forma, que tais imagens são construídas apenas na interação, 
podendo variar conforme o perfil dóxico da instância de produção e, 
principalmente, da instância de recepção do discurso, quem avaliará 
concretamente a argumentação, segundo seus próprios valores, desejos e 
inclinações afetivas. Apesar de tantos consensos em Análise do Discurso, 
sempre é tarefa complicada uma análise propriamente dita, o que se 
consubstancia no grande e recorrente dilema: como apreender o ethos 
linguístico-discursivamente? Com o apoio de quais mecanismos textuais? 
Dentre vários caminhos possíveis, esta comunicação visa demonstrar como os 
“índices de modalização” funcionariam nessa empreitada, uma vez que revelam 
“aquele que fala no interior de sua própria fala”, para usar uma expressão de 
Emile Benveniste. Nesse sentido, procedimentos linguísticos como as 
modalidades epistêmicas, volitivas, deônticas, enunciativas etc., serão 
apresentadas e abordadas como ferramentas de análise do ethos, a partir de 
reflexões cunhadas no campo da Enunciação, da Análise do Discurso e da 
Retórica a um só tempo, seguindo-se uma pequena análise ilustrativa. 
 

2. MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE CARVALHO (UNIFESP) – 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE APROPRIAÇÕES RETÓRICAS: O 
CONCEITO DE MODELO 
A pesquisa que resumirei a seguir rastreou os termos que originaram o uso 
retórico da palavra modelo em língua portuguesa a partir de sua ocorrência em 
algumas retóricas antigas e modernas, em artes poéticas e retóricas e em poemas 
e outros textos escritos no século XVII em língua portuguesa. O objetivo era 
desnaturalizar o termo modelo em uso nas convenções retóricas em línguas 
modernas pelo rastreamento das palavras que lhe deram origem nas línguas 
grega e latina. Concluí que o que denominamos modelo é uma apropriação dos 
significados de vários termos: exemplum, paradigma, idea e mimesis. Nesta 
comunicação pretendo explicar porque e como cheguei a essa compreensão. 
 

3. JULIANA COUTO SANTOS (UFOP) – A APREENSÃO RETÓRICO-
DISCURSIVA DO ETHOS DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA 
A presente comunicação visa apresentar alguns aspectos da pesquisa “A retórica 
políticada Frente Parlamentar Evangélica: da gênese de um ethos 
institucional”,estabelecendo uma interface entre a Análise do Discurso, a 
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Retórica e as Ciências da Religião. Neste trabalho, a perspectiva de discurso 
encontrada na retórica sofística de Protágoras e Górgias, assim como os 
estudosretóricos de Aristóteles, constituem-se como importantes referenciais. Os 
estudos desses antigos filósofos da linguagem nos ajudarão a apreender uma das 
três provas retóricas mais estudadas na referida pesquisa, o ethos, que é tanto 
institucional como discursivo, como nos diz Amossy (2005). Os estudos 
retóricos contribuemeficazmente tantopara o estudo da imagem construída pela 
FPE, ou seja, do seu caráter moral construído discursivamente (ou das formas 
pelas quais ela se mostraria “digna de fé”), quanto das teses e visões de mundo 
erigidas pelo logos (suas visões políticas da realidade). Para a apreensão desse 
ethos, utilizaremos alguns mecanismos da linguagem, como dêiticos etc. Os 
resultados parciais encontrados nessa pesquisa nos mostram que a FPE, presente 
no congresso nacional desde 2004,constrói um ethos capaz de suscitar a 
indignação de parte da sociedade civil e, ao mesmo tempo, apoio em diversos 
posicionamentos, visto que o número de evangélicos no país cresce a cada dia. 
 

4. JANINE APARECIDA BESSA BANHOS GAZZOLI (UFES) – A 
CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DO JORNALISTA AMARO NETO 
NO BALANÇO GERAL ES 
O jornalista é responsável por divulgar os fatos relevantes que ocorrem na 
sociedade. Entretanto, o profissional cria algumas estratégias para angariar e 
manter a atenção do seu público. Com base nessa consideração, nosso objetivo é 
verificar como se constrói retoricamente o ethos discursivo do jornalista Amaro 
Neto no período em que foi âncora do Balanço Geral do Espírito Santo, 
transmitido pela TV Vitória, Record. Para tanto, escolhemos um recorte muito 
visualizado pelo You Tube o qual recebe a denominação Rave ao vivo com 
Amaro Neto no Balanço Geral ES, de 2009. Nosso trabalho tem como base 
pressupostos teóricos da Retórica Aristotélica e da Nova Retórica, a partir de 
autores como Aristóteles (2003) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), e 
estudiosos da Análise do Discurso, como Maingueneau (2008). O ethos, 
segundo Aristóteles (2003), é a imagem que o orador transmite de si, ou seja, a 
sua conduta, sua moral e seus atos que fazem com que o auditório o tenha como 
exemplo. Em nossa análise podemos destacar que Amaro Neto constrói um 
ethos retórico de um orador carismático e bobalhão para assim manter o Balanço 
Geral ES como o mais assistido entre todos os telejornais transmitidos no 
período da tarde no Estado.  

 
 

QUINTA-FEIRA, dia 18, 16h 
 
 
Mesa 5.7 (sala 203) 
 

1. IVANI CRISTINA SILVA FERNANDES (UFSM) – PROCESSO DE 
(DES)CONSTRUÇÃO DA IRONIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS USOS 
RETÓRICOS NOS ARTIGOS DE OPINIÃO E SUA REPERCUSSÃO 
MEDIÁTICA 
O objetivo do presente trabalho é discutir o uso da figura retórica da ironia em 
artigos de opinião e a repercussão mediática dos seus efeitos. Para este fim, 
escolhemos como amostra dois textos, ambos de Antonio Prata, publicados no 
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jornal Folha de S. Paulo: “Guinada à direita” (03/11/2013) e “Abaixo a Ironia” 
(10/11/2013). Como fundamentação teórica, além dos Estudos Retóricos, nos 
basearemos na Linguística da Enunciação e na Linguística Textual, pois 
pretendemos analisar como a combinação de determinadas estruturas da 
materialidade linguística desempenha um papel relevante no processo de 
(des)construção da ironia. Considerando que essa figura retórica se encontra em 
materialidades linguísticas que, muitas vezes, estão no tênue limite entre crítica 
perspicaz e ofensa gratuita, notamos que, atualmente, alguns artigos têm grande 
repercussão na mídia justamente por promover, de modo indireto, uma discussão 
sobre o alcance e a efetividade da ironia. Desse modo, nos interessa refletir 
sobre como os efeitos de sentido na materialidade linguística, no processo de 
construção da ironia, podem suscitar vários debates; não só referente à 
adequação da crítica, mas também a como a ironia atinge a construção 
discursiva dos interlocutores e apresenta efeitos éticos e patêmicos na 
argumentação no domínio jornalístico. 
 

2. GABRIELA NASCIMENTO ROSSI DE OLIVEIRA (UFOP) – OS “BLACK 
BLOCS” BRASILEIROS: VÂNDALOS OU ATIVISTAS? A CONSTRUÇÃO 
RETÓRICO-DISCURSIVA NA REVISTA VEJA E NO JORNAL CORREIO DA 
CIDADANIA 
No ano de 2013, ocorreram inúmeras manifestações populares no Brasil para 
contestar a situação política do país. Os grandes grupos de comunicação 
brasileiros noticiaram os protestos mais violentos sob o rótulo de “vandalismo", 
enquanto muitos jornais internacionais criticaram a cobertura de massa do Brasil 
como parcialmente a favor da "versão oficial". Os termos e juízos de valor das 
autoridades políticas e dos grandes veículos midiáticos marcam a entrada dos 
manifestantes “Black-blocs”. Trata-se de um assunto tão recente e polêmico que 
levanta uma questão: Quem são os Black-blocs? Ativistas ou vândalos? Neste 
sentido, as representações acerca dos Black-blocs são o objeto desta pesquisa. 
Esta dissertação em desenvolvimento tem como objetivo apreender, 
discursivamente, a construção das imagens dos Black-bloc, e refletir sobre a 
força argumentativa dessas representações no universo político brasileiro, ou 
seja, sobre a sua possibilidade de produzir adesões diversificadas na sociedade, a 
saber, efeitos persuasivos em termos de visões de mundo, comportamentos e 
emoções. Para tanto, o trabalho partirá de estudos da retórica antiga e da Análise 
do Discurso (AD) moderna por Ruth Amossy, através de algumas das dimensões 
do logos (os processos de referenciação e as atividades de descrição e narração). 
São passos metodológicos: seleção de um total de 12 reportagens (6 da Revista 
Veja e 6 do Jornal Correio Cidadania, veículos de linhas editoriais distintas), 
cujo tema seja os Black-blocs, no período de junho a novembro de 2013; estudo 
das condições de produção dos discursos; apreensão das formas referenciais e 
dos mecanismos de descrição e narração capazes de produzir imagens dos 
Black-blocs, e análise de suas funções argumentativas. 
 

3. MARGIBEL ADRIANA DE OLIVEIRA (USP) – CULPADO OU INOCENTE? 
O DISCURSO JORNALÍSTICO ONLINE E AS MARCAS LINGUÍSTICAS 
SENTENCIOSAS, SOBREPOSTAS AO DISCURSO JURÍDICO 
Este estudo analisa notícias de/do crime, cuja repercussão na mídia é intensa. As 
notícias de crimes serão aquelas divulgadas, nos Jornais Folha de S. Paulo e O 
Estado de S. Paulo, e notícias do crime serão as enunciadas no boletim de 
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ocorrência, sobre o Caso Eloá Cristina. A Retórica e a Argumentação constituem 
a linha de pesquisa principal do estudo. Os principais teóricos são: Aristóteles 
(1998 [s.d.]), Perelman e Tyteca (2005 [1958]) e Mosca (2004). Para tratarmos 
da notícia do crime (notitia criminis), utilizaremos Petri (2005) e Lima (2006). 
Quanto ao discurso jornalístico serão tecidas considerações, conforme Mosca 
(2002, 2007) e Chaparro (2008). A partir desse referencial, serão analisados 
excertos das notícias, para verificar quais marcas linguísticas representam um 
prejulgamento do discurso jornalístico. Ao divulgar as notícias de crimes, a 
imprensa sente-se no direito-dever de investigar, apurar fatos, sentenciando em 
caráter definitivo. Assim, como formadora de opinião pública, a imprensa 
levanta provas, investiga suspeitos, transformando-os em acusados. Deste modo, 
a análise tomará por referência as afirmações enunciadas pelo discurso 
jornalístico, com vistas a demonstrar, talvez, um discurso velado, ou um 
prejulgamento implícito os quais podem provocar efeitos de sentidos e até 
mesmo a persuasão no auditório universal. 
 

4. JULIANA SILVA SANTOS (UFMG) – A ARGUMENTAÇÃO NA OPINIÃO: O 
DISCURSO SOBRE O RECORTE RACIAL DAS POLÍTICAS DE AÇÕES 
AFIRMATIVAS NA UFMG 
O presente trabalho objetiva analisar estratégias utilizadas na construção da 
argumentação sobre as Ações Afirmativas, políticas públicas geralmente 
reduzidas a “políticas de cotas”, que tem favorecido o debate sobre relações 
raciais no Brasil. Acreditamos que a questão da democratização da universidade 
tem sido alvo de lutas históricas, não apenas nos espaços dos movimentos 
sociais, mas também no campo discursivo. Por essa razão, objetivamos verificar 
quais os meios de que o sujeito enunciador de um artigo de opinião sobre as 
cotas, corpus dessa pesquisa, se vale para fomentar essa luta no espaço 
discursivo. O texto analisado foi publicado na seção intitulada “Opinião” do 
Boletim, periódico da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Para 
tanto, a tríade aristotélica - ethos, pathos e logos - foi de grande contribuição, 
aliada aos conceitos de Amossy (2011), Plantin (2008) e Lima (2006), que 
trazem os estudos da retórica para o campo da Análise do Discurso. Por fim, 
propomos um raciocínio com base na análise argumentativa sobre possíveis 
leituras das estratégias retiradas do corpus para a criação de uma determinada 
visão acerca das Ações Afirmativas de recorte racial à época de publicação do 
texto. 
 

Mesa 5.8 (sala 204) 
 

1. GABRIELE CORNELLI (UnB) – SEDUZINDO SÓCRATES: RETÓRICA DE 
GÊNERO E POLÍTICA DA MEMÓRIA NO SIMPÓSIO DE PLATÃO 
A figura de Alcebíades atravessa a história de Atenas do século V e a narrativa 
do Banquete com sua força política dramática e sua representação de gênero 
desviante. O affaire Alcebíades assume assim um lugar central nas preocupações 
platônicas voltadas mais em geral para a revisão histórica dos anos-de-chumbo 
das stáseis, e mais especificamente com a ligação perigosa deste com Sócrates e 
o seu grupo. O sentido da incursão dramática de Alcebíades no Banquete, assim 
como de seu elogio a Sócrates, será lido à luz dos testemunhos de Xenofontes, 
Tucídides, Ândrocles e Andócides, entre outros, em busca da compreensão da 
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lectio platônica da trajetória de uma das personagens mais marcantes da Atenas 
clássica. 
 
 

2. MILTON LUIZ TORRES (USP/UNASP) – A IMPOSTURA NA ANTIGA 
ORATÓRIA GREGA 
Em Atenas, a assembleia (ekklêsia), o teatro e os tribunais são instâncias cívicas 
de caráter “perfomativo” das quais os cidadãos participam ativamente no final 
do século V a.C. Eventualmente, Isócrates atribui à impostura dos antigos 
oradores gregos o descrédito em que cai a filosofia no século IV. O experiente 
orador insere as competições dramáticas no contexto das manifestações dessa 
impostura e chega a propor um retorno do Areópago ao poder. Dessa forma, a 
impostura (alazoneia) conecta as cortes de justiça atenienses ao espetáculo dos 
palcos. A impostura assume, então, o caráter de uma nódoa da qual os oradores 
da época se esforçam por se desvencilhar. Nesse processo, percebe-se, em seus 
discursos, um forte estranhamento do adversário, que, imerso em uma teia de 
suspeita, acaba caracterizado como infame, falso, egoísta, indigno, impostor. 
Propõe-se, portanto, a analisar a forma como esse mecanismo de atribuição de 
impostura funciona nos discursos preservados dos principais oradores desse 
período: Isócrates, Demóstenes e Ésquines. 
 

3. GUSTAVO ARAÚJO DE FREITAS (UFMG) – O TRATADO SOBRE O 
ESTILO DE DEMÉTRIO NO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO RETÓRICA 
Muitas controvérsias ainda rondam o tratado Sobre o estilo (Perì Hermēneías) de 
Demétrio, mas, há, atualmente, uma tendência entre os estudiosos a considerá-lo 
como um manual de retórica inserido no contexto da educação vigente no 
período helenístico, situando-o por volta do séc. I a.C. Nesse contexto, então, 
justifica-se a imbricada relação da retórica com a crítica literária; essa 
acompanha conselhos de ordem prática, além, é claro, de situações de 
enunciação para o treinamento de futuros oradores. Em consonância, explica-se 
também o grande interesse de Demétrio pelos mais variados tipos de discurso, 
tanto em verso, quanto em prosa, não obstante as considerações a esta última 
serem mais recorrentes. Todavia, essa contextualização do tratado no âmbito do 
sistema educacional carece ainda de um maior aprofundamento e, longe de 
espelhar um consenso, ainda implica discordância entre os comentadores. Logo, 
o intuito deste trabalho é debater alguns desses pontos divergentes em busca de 
uma melhor definição para o contexto da obra, visando, sobretudo, um melhor 
entendimento a respeito do exercício da crítica literária nela contido. 
 

4. TICIANO CURVELO ESTRELA DE LACERDA (USP) – A POLISSEMIA DO 
TERMO IDEA EM ISÓCRATES 
Encontra-se, no corpus isocrático, 19 ocorrências do termo idea. A maioria de 
suas acepções está quase sempre ligada às reflexões metarretóricas de Isócrates 
sobre o logos e seu fazer discursivo. Ao menos quatro sentidos para o termo 
podem ser inferidos, a saber, (i) modalidade discursiva, (ii) figura discursiva, 
(iii) excerto de discurso e (iv) elemento discursivo (de modo genérico, 
abarcando aqui os três sentidos anteriores). Desse modo, a presente comunicação 
tem por objetivo discutir a polissemia do termo idea em Isócrates, verificando 
como cada uma de suas acepções é utilizada pelo autor, a fim de que possamos 
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compreender esse fenômeno como um dos principais aspectos de sua doutrina 
oratória baseada na prática discursiva. 
 

 
 
Mesa 5.9 (sala 301) 
 

1. MARCOS EDUARDO MELO DOS SANTOS (PUCSP) – O FEMININO 
ENQUANTO ESTRATÉGIA RETÓRICA NA QUERELA PACIS DE ERASMO 
DE ROTERDAM 
O presente trabalho propõe a consideração da prosopopeia da pax em seu gênero 
feminino enquanto estratégia de persuasão utilizada por Erasmo de Roterdam na 
obra Querela Pacis undique gentium eiectae profligataeque (1517) escrita em 
defesa de ideias de índole pacifista. O presente artigo se insere na linha de 
investigação da recepção dos clássicos pelos autores cristãos do século XVI, 
conforme o foco do grupo de pesquisa República das Letras. 
 

2. MARCOS ROBERTO DE FARIA (UNIFAL) – A ARTE DO BEM ESCREVER: 
AS CONVENÇÕES RETÓRICAS JESUÍTICAS NO SÉCULO XVI 
O objetivo deste trabalho é apresentar as convenções retóricas que 
determinavam os modos corretos de escrever cartas no interior da Companhia de 
Jesus, no seu período de fundação. Para tanto, faz-se uso de algumas missivas do 
padre Polanco, secretário do padre Inácio da Loyola. Tais missivas 
determinavam que todas as províncias da Ordem enviassem correspondência 
para Roma, relatando os sucessos e possíveis dificuldades nas missões. 
Fundamentado nos apontamentos destes documentos, busco analisa-los, sob a 
perspectiva de autores que se ocuparam do tema (Hansen, 1995, 2001 e 2003; 
Pécora, 1999). Inserida em um programa educativo, a arte do bem escrever, 
incluía informações sobre os povos com que se fazia contato; os desânimos e 
crises que acometiam os padres; o reforço do entusiasmo catequético. Tais cartas 
eram organizadas de acordo com as convenções retóricas contra-reformistas. 
Nesse sentido, a pesquisa aponta que, assim como ocorreu nos séculos XII e 
XIII, os jesuítas combinaram a arte de escrever cartas com a de fazer discursos. 
Herdada da tradição retórica, a formalidade do discurso contido nas missivas 
jesuíticas, dá-lhes credibilidade. 
 

3. SARISSA CARNEIRO (Pont. Univ. Católica de Chile) – RETÓRICA DEL 
INFORTUNIO EN AUTORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI 
La presentación expondrá algunos resultados de la investigación financiada por 
FONDECYT-Chile (proyecto 11100232, 2010-2013), investigación que dio 
como resultado mi libro Retórica del infortunio: persuasión, deleite y 
ejemplaridad en el siglo XVI, con edición prevista para el 2015. En esta 
ponencia, sintetizaré algunos de los principales hallazgos en la reconstrucción 
que llevé a cabo de lo que se podría llamar una retórica del infortunio, es decir, 
una preceptiva referida específicamente a los casos de fortuna adversa (y su 
campo semántico: infortunios, desventuras, trabajos, importunidades, etc.) como 
asunto del discurso. La ponencia se centrará en autores españoles del siglo XVI 
como Antonio de Nebrija, Juan Luis Vives, Arias Montano, Fray Juan de 
Segovia, Fray Luis de Granada y López Pinciano; pero trazará los antecedentes 
antiguos de esa preceptiva del infortunio en autores como Aristóteles, el 
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Anónimo de la Retórica a Herenio, Cicerón, Quintiliano, Apsines de Gadara, 
Jorge de Trebisonda y otros. Se analizarán aspectos relevantes de esa preceptiva 
como: -las funciones del infortunio (persuasión, ejemplaridad y deleite de la 
desventura), -la conquestio y la fortuna adversa entre los lugares para mover la 
compasión, -breuitas versus amplificatio, -ékphrasis/descriptio, euidentia e 
imaginatio del infortunio. 
 

4. LUIZ HENRIQUE FIAMINGHI (UDESC) – O ORADOR SOLITÁRIO: AS 
DOZE FANTASIAS PARA VIOLINO SOLO DE G. P. TELEMANN E SUAS 
PRECEPTIVAS RETÓRICO-INTERPRETATIVAS 
Francesco Geminiani em seu tratado The Art of Playing on the Violin sustenta 
que “a verdadeira Arte de tocar o violino consiste em dar a este instrumento uma 
sonoridade que deve, de alguma maneira, rivalizar com a mais perfeita voz 
humana” (GEMINIANI, 1751). A referência à voz não é apenas relacionada à 
expressão da voz cantada, mas sobretudo a voz do orador regrada pelo discurso 
retórico. Dentro do padrão do Stil Moderno e da Seconda Prattica,  a melodia 
solista deveria ser sustentada pelo baixo-contínuo, dando liberdade à voz solista 
para declamar o texto, o recitar cantando de Caccini. Neste contexto, o violino 
revelou-se um instrumento particularmente apto a substituir o canto na música 
puramente instrumental, engendrando um vasto repertório de sonatas e trio-
sonatas, sempre acompanhado pelo grupo de instrumentos que formam o baixo-
contínuo. A música para violino solo sem acompanhamento que floresceu no Sul 
da Alemanha em meados do séc. XVII, a partir do Styllus Phantasticus, é um 
desvio deste padrão e requer uma nova habilidade do instrumentista: realizar 
acordes, harmonia e acompanhamento ao mesmo tempo em que realiza a 
melodia. As Doze Fantasias para Violino Solo (1735) de G. P. Telemann é um 
representante tardio deste gênero. Neste pesquisa, entendemos as Fantasias de 
Telemann como uma preceptiva de música retórica que evidencia a emulação de 
padrões estabelecidos pela tradição corelliana e, por outro lado,  apresenta novos 
recursos composicionais que antecipam a estética da música galante e do 
Empfindsamkeit. A coleção é permeada de exemplos de figuras retórico-
musicais, onde a quebra de decorum e desvio das regras do Bom Gosto, como 
por exemplo, sucessão de acordes inesperados, saltos melódicos abruptos, 
repetições rítmicas irregulares, devem ser entendidas não como 
desconhecimento da linguagem musical vigente na época, mas sim como pontos 
de rara retoricidade e de engenho, que desencadeiam o humor e a percepção wit  
no discreto cortesão. 

 
Mesa 5.10 (sala 302) 
 

1. RODRIGO SEIXAS PEREIRA BARBOSA (UFMG) – NEGOCIANDO 
DISTÂNCIAS: ANÁLISE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA DO 
PRONUNCIAMENTO DO EX-PRESIDENTE LULA NA OCASIÃO DO II 
FÓRUM MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS 
O discurso político é um espaço propício para a utilização de estratégias 
retóricas no fazimento da imagem do ator político e na construção do seu 
discurso. O objetivo de qualquer discurso de um político é a adesão do auditório 
à sua tese, pois se entende que exista um certo distanciamento entre as partes 
que deve ser reduzido, ou aniquilado. Para tanto, o ator político deve sempre 
procurar adequar o seu discurso ao auditório ao qual se dirige. Este artigo 
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pretende analisar a utilização de técnicas retórico-argumentativas em um 
discurso político, a saber, o do ex-presidente Lula, com intuito de esclarecer 
como se dá o processo de negociação das distâncias entre orador e auditório, 
bem como evidenciar a estratégica exploração do imaginário popular, segundo o 
olhar teórico do filósofo Michel Meyer. 
 

2. GISELE DE SOUZA GONÇALVES (UNIOESTE) – “A OBRA DO SÉCULO”: 
AS PROVAS RETÓRICAS CLÁSSICAS NO DISCURSO DE ITAIPU 
Este trabalho tem o objetivo de analisar o uso das provas retóricas clássicas – 
ethos, logos e pathos – no discurso de um dos vídeos institucionais da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, produzido em 1991, com o título “A obra do século”. 
Como se trata de um discurso em multimídia, composto de linguagem verbal e 
não verbal, portanto, também serão analisadas as contribuições da imagem e do 
som para o processo persuasivo pretendido: a de que se trata de uma obra 
exuberante e acima de todos e quaisquer padrões até então conhecidos. O estudo 
mostra que as três provas retóricas são habilmente exploradas, com ligeira 
predominância do ethos. 
 

3. MARCOS ROBERTO CÂNDIDO (UNIFRAN/IFSULDEMINAS) – 
“PREFIRO QUEBRAR A VERGAR”: UM JURAMENTO DE SALVAÇÃO E 
RETORNO NA RETÓRICA ARGUMENTATIVA DE JÂNIO QUADROS EM 
SUA CARTA RENÚNCIA 
“Prefiro quebrar a vergar”: um juramento de salvação e retorno na retórica 
argumentativa de Jânio Quadros em sua carta renúncia As bandeiras tremulavam 
no Planalto Central em abril de 1961 e pela primeira vez na história do Brasil 
um presidente tomava posse na nova capital. O histórico momento coube a Jânio 
Quadros, um político populista de carreira meteórica. Aplicando uma  retórica 
eficaz e uma oratória perspicaz, Jânio construiu a imagem de homem humilde e 
simples, mas ao mesmo tempo, austero e eficiente, e, assim, fez-se um homem 
do povo. Em agosto de 1961 renunciou ao cargo, porém a carta renúncia 
pretendia uma volta “nos braços do povo”. O objetivo deste trabalho é, portanto, 
analisar a carta renúncia de Jânio Quadros, no sentido de identificar as 
estratégias argumentativas utilizadas pelo ex-presidente na tentativa de despertar 
a compaixão do povo brasileiro e usá-la a seu favor. Percebe-se que o orador em 
questão busca incitar o páthos no auditório através da polêmica, da contradição e 
de uma independência política, manifestadas em um discurso populista, 
elaborado para provar ser ele o único capaz de salvar a nação brasileira dos 
poderosos. O presente trabalho terá por arcabouço teórico os estudos retóricos de 
Aristóteles, Perelman & Olbrechts-Tyteca e Reboul, aqui empregados para 
apresentar mais uma análise possível de um texto histórico. 
 

4. EDUARDO PANTALEÃO DE MORAIS (UFAL) – UMA VISÃO RETÓRICA 
DO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO 
O presente trabalho, intitulado Uma visão retórica do argumento de autoridade 
no gênero artigo científico, tem como objetivo mostrar a importância desse 
argumento como fator persuasivo na comunicação entre os interactantes 
discursivos. Tudo passa em ambiente comunicativo, em que um locutor, 
revestido por um ethos, procura persuadir o auditório (pathos), por meio do 
conhecimento que passa no próprio artigo (logos). Para isso, entram Perelman-
Tyteca (2005), Reboul (1998), Meyer (2007), Aristóteles, dentre outros, os quais 
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referenciam, comentam, tipificam e historiam os estudos retóricos. O trabalho 
tem por base o gênero artigo científico que circula entre acadêmicos de 
comunicação, seguindo uma linha meramente processual. Os resultados 
apontam, em sua maioria, para a afirmação de que o argumento de autoridade, 
quando presente no artigo, com ele dialoga, estabelecendo assim a persuasão. A 
relevância do trabalho se justifica por privilegiar os estudos retóricos na linha 
dos gêneros, essencialmente o de estrutura e função acadêmica.  
 

Mesa 5.11 (sala 303) 
 

1. DANIEL MONTEIRO NEVES (UFMG) – DEBATES NO STF EM UMA 
ABORDAGEM DIALOGAL 
O presente trabalho se insere na linha Retórica e Direito, pois o corpus, que dita 
o rumo da análise, é extraído de votos da mais alta corte brasileira, o Supremo 
Tribunal Federal. A finalidade é promover uma análise do discurso 
argumentativa, a partir da consideração de excertos de votos do STF, continente 
de diálogos e apartes. Para tanto, adotamos o referencial teórico do modelo 
dialogal de Plantin (2005, 2010), que dá particular realce às interações entre os 
interlocutores, oriundas de a contestação do ponto de vista alheio. De uma forma 
geral, as teorias da argumentação são orientadas em direção ao consenso, capaz 
de fechar o debate. Por outro lado, as abordagens dialogais consideram a 
denominada “atitude polêmica” ou “controvérsia”. Os pragma-dialéticos, 
contudo, fazem ressalvas quanto ao debate, o que será superado por Plantin 
(2005), ao defender, em seu modelo dialogal, a contestação de um ponto de vista 
como marco para a estruturação argumentativa. Na teoria, tornam-se importantes 
não só os ideais persuasivos de levar a uma crença ou uma ação, como também 
de levar à experimentação de certos sentimentos ou emoções. 
 

2. PABLO RICARDO DE LIMA FALCÃO (UPE) – A RETÓRICA DO STF NAS 
TEMÁTICAS BIOTECNOLÓGICAS: DEFORMIDADE FETAL GRAVE E 
CÉLULAS TRONCO EMBRIONÁRIAS 
O Supremo Tribunal Federal brasileiro, diante da omissão legislativa, decidiu 
temáticas biotecnológicas sobre deformidade fetal grave e células-tronco 
embrionárias com efeitos erga omnes, ora suprindo a lacuna de texto de lei, ora 
fixando sentido constitucional aos significantes da lei textualizada. E nesse 
contexto ético plural, tais decisões encontram serias dificuldades de legitimação, 
o que preocupa o Poder Judiciário. O objetivo da presente análise de argumentos 
é descrever quais estratégias retóricas empregadas pela corte constitucional 
conseguiram superar suas rivais, indicando assim o emprego de argumentos de 
autoridade e erísticos. A metodologia analítica empregada vem sendo 
desenvolvida por nós enquanto membro pesquisador do Grupo de Pesquisa 
sobre História da Retórica das Ideias Jurídicas no Brasil do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife da Universidade 
Federal de Pernambuco sob a orientação do Prof. Dr. João Maurício Adeodato 
(UFPE). 
 

3. FERNANDO JOAQUIM FERREIRA MAIA (UFRPE) – A RETÓRICA 
MATERIAL NA CONSTRUÇÃO JURÍDICA DO BEM AMBIENTAL PELO 
JUDICIÁRIO 
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Pretende-se analisar a retórica material na decidibilidade do bem ambiental pelo 
Judiciário. O direito ambiental atua, primeiramente, para disciplinar as relações 
jurídicas sobre o meio ambiente e, num segundo momento, para proteger/ 
reproduzir as próprias relações sociais. É nessa realização que os objetivos 
políticos, jurídicos e sociais do direito ambiental aparecem; procura-se manter os 
litígios sob controle e dirimir as insatisfações sociais para preservar o status quo. 
O artigo, a partir da posição retórica de João Maurício Adeodato, defende que 
essa bidimensionalidade é experimentada apenas linguisticamente, no ato da 
decisão judicial, enquanto doxa, no meio ambiente em que vive o homem. A 
retórica, nessa construção, pode ajudar a atividade jurisdicional na detecção da 
premissa oculta, porquanto na premissa omitida há sempre crença e ideologia, o 
que poderá suscitar naturais divergências entre aquilo que a lei diz e as exigên-
cias de controle impostas ao juiz de Direito. 
 

4. MARIA HELENA CRUZ PISTORI (PUCSP) – IMAGENS e TEXTO NA 
CONSTITUIÇÃO DE UM PROJETO RETÓRICO-DISCURSIVO ÚNICO: 
EXEMPLOS DA ESFERA JURÍDICO-PROCESSUAL 
Neste trabalho partimos do pressuposto de que, num texto verbo-visual, imagem 
e palavras constituem um projeto discursivo único, engendrando sentidos em seu 
conjunto. Nossa proposta é a descrição, análise e interpretação de dois textos 
intrinsecamente persuasivos, pertencentes à esfera jurídico-processual: o 
primeiro, da área penal e o segundo, da área trabalhista, com vistas a 
compreender as relações entre linguagem, argumentação e verbo-visualidade. A 
análise dialógica do discurso, advinda das obras do Círculo de Bakhtin, assim 
como a retórica (antiga e nova) são os aportes teórico-metodológicos que 
fundamentam o trabalho. Dessa forma, o trabalho examinará os textos jurídico-
processuais selecionados como enunciados concretos e neles buscará 
especialmente (i) o auditório a que se dirigem; (ii) o modo como a concepção de 
ouvinte lhes é constitutiva; e (iii) como a verbo-visualidade constrói efeitos de 
sentido persuasivos que visam à supremacia de diferentes pontos de vista verbais 
e ideológicos. Os resultados da análise mostram ganhos teóricos e práticos não 
apenas na compreensão das relações entre linguagem, argumentação e verbo-
visualidade, mas ainda em termos das relações entre o próprio Direito e a 
sociedade. 

 
Mesa 5.12 (sala 304) 
 

1. ANDERSON ZALEWSKI VARGAS (UFRGS) – RETÓRICA E HISTÓRIA 
Na disciplina histórica, convivem argumentos que defendem o caráter contextual 
do conhecimento e críticas às teses defensoras de seu relativismo, sendo comum, 
no caso das segundas, a invocação da escravidão e do holocausto como temas-
limite da polêmica. A comunicação apresenta elementos de uma reflexão, com 
base em historiadores e retóricos, sobre a precariedade do saber histórico 
resultante do caráter relativo do estabelecimento dos seus objetos de estudo. 
 

2. ALESSANDRA CARBONERO LIMA (USP/UNIP) – A CIROPÉDIA DE 
XENOFONTE COMO REPERTÓRIO DE LIÇÕES PROPEDÊUTICAS 
Xenofonte dedicou seus escritos a temas variados, dentre eles, a história. Em que 
pese não possamos dizer, sem consideráveis ressalvas, ter sido Xenofonte um 
historiador ⎯ mesmo no sentido em que assim nos referimos a um pensador 
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antigo ⎯, podemos afimar que Xenofonte lidou com o passado de um modo 
especial. Como Heródoto e Tucídides, não se ocupou de um passado qualquer, 
mas somente daquilo que considerou valoroso. Mas, diferentemente de Heródoto 
e Tucídides, não estava ocupado em investigar propriamente os fatos do 
passado. Nele, encontrou, sobretudo, os feitos memoráveis de figuras 
paradigmáticas. No passado, interessava-lhe principalmente as lições éticas e 
políticas que poderia extrair. Por isso, deteve-se em explorar, sobretudo, a 
maneira como determinados homens enfrentaram os acontecimentos que lhes 
impôs a fortuna. No conjunto das obras de Xenofonte, a Ciropédia  talvez seja o 
exemplo bem mais acabado desse modo de lidar com o passado. Ocupar-nos-
emos, então, em ilustrar de que maneira a Ciropédia pode ser lida como um 
repertório de lições sobre a vida ética e a vida política. 
 

3. LUÍS FILIPE TROIS BUENO E SILVA (UFSC) – TUCÍDIDES ENQUANTO 
O PENSADOR RADICAL DAS APORIAS DO FENÔMENO DEMOCRÁTICO 
Tendo conferido destaque, em sua obra, aos embates discursivos que antecedem 
as tomadas coletivas de decisão, Tucídides nos apresenta o processo de perda da 
manobra política da linguagem pelos atenienses à medida que a guerra contra os 
espartanos recrudesce. Há em sua análise a constatação de um incômodo 
paradoxo: tão mais elaborada se tornava a retórica destinada às arengas das 
assembleias, menos apta a produzir boas decisões esta se revelava. Seu texto se 
constrói sobre a contraposição (e inadequação) constante entre a 
realidade/ações/fatos [tà érga] e o discurso/razão/linguagem [logos] Ao 
descrever de forma dramática o contexto em que o domínio da ação rompe com 
o espaço prospectivo e exortatório da palavra, eleva o problema sofístico da 
linguagem ao xeque-mate da democracia sem o lastro confiável do logos político 
como espinha dorsal de seu funcionamento. Portanto, eis o dilema de Tucídides: 
como é possível fundar a democracia na linguagem se esta se revela insuficiente 
enquanto instrumento seguro de articulação do consenso e da ação política? O 
que se faz com isto? Ora, o que caracteriza a democracia, em última instância, é 
justamente esse agir abismal sem o fundamento que lhe assegure uma vez por 
todas o benefício desejado. 
 

4. NARBAL DE MARSILLAC (UFPB) – VIRAGEM RETÓRICA, VIRAGEM 
PRAGMÁTICA E SUPERAÇÃO DA METAFÍSICA 
É conhecida a expressão contemporânea rhetorical turn de autoria de Rorty. Tal 
viragem não poderia ser pensada sem a reviravolta pragmática que a precede. Da 
mesma forma que também não se poderia pensar a valorização da linguagem 
ordinária e efetivamente usada sem o primeiro giro linguístico. O que resulta em 
última instância, nessas abordagens, é que se deve privilegiar, segundo Carrilho, 
a elocução em detrimento da proposição. A proposta é acompanhar estas 
reflexões e como elas auxiliaram alguns pensadores contemporâneos no esforço 
de superar a metafísica. 
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Informações úteis 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Campus Higienópolis 

 Rua da Consolação, 930 - Consolação 

São Paulo - SP 

 

Serviços de Táxi: 

PONTO DE TÁXI 2102 - MACKENZIE 

Endereço: Rua Maranhão 

Higienópolis - São Paulo / SP 

Telefone: (11) 3255-1265 

 

PONTO DE TÁXI ITAMBÉ 

Endereço: Rua Itambé, 1493 

Higienópolis - São Paulo / SP 

Telefone: (11) 3159-3021 

 

PONTO DE TÁXI MARIA ANTÔNIA 

Endereço: Rua Maria Antônia 

Higienópolis - São Paulo / SP 

Telefone: (11) 3256-9962 

 

RÁDIO TÁXI VERMELHO E BRANCO 

(11) 3146-4000 ou (11) 3251-1733 
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Informações sobre hospedagem e transporte: 
 

HOSPEDAGEM 

 

O L’Opera Hotel foi escolhido pela comissão organizadora para hospedar os 

convidados do III Congresso Brasileiro de Retórica. O hotel também oferecerá preço 

promocional aos demais participantes do congresso.  

 

Veja mais informações sobre o L’Opera Hotel e outras sugestões de hospedagem no 

seguinte link: http://tinyurl.com/cbrhotels 

 

 

COMO CHEGAR AO MACKENZIE 

 

AEROPORTOS: CONGONHAS/CUMBICA  

 

TÁXI: Os táxis oficiais do aeroporto de Guarulhos, da companhia Guarucoop cobram 

de acordo com a distância. O pagamento deve ser feito antecipadamente, com dinheiro 

ou cartão de crédito no guichê, que fica na saída do aeroporto.  

Veja mais em: http://www.guarucoop.com.br. No aeroporto de Congonhas há táxis 

Comuns (mais econômicos) e Especiais. Pode-se pagar antecipadamente, nos guichês, à 

saida do aeroporto, por meio de cartão de crédito ou dinheiro. 

 

ÔNIBUS: Airport Bus – saída de ambos os aeroportos, em diversos horários, com 

destino à Praça da República; chegando ao destino, subir a Avenida Ipiranga e a Rua da 

Consolação (5 quadras).  

 

Informações em: http://www.airportservice.com.br/horarios.html (Guarulhos) e  

 http://www.aeroportocongonhas.net/transporte-metro-aeroporto-congonhas 

(Congonhas) 
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VINDO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO TIETÊ OU BARRA FUNDA: 

 

Rodoviária Tietê: Estação Tietê do Metrô, pegar o trem destino Jabaquara, descer na 

estação Sé e fazer baldeação no sentido Barra Funda, descer nas estações Santa Cecília 

ou República.  

 

Rodoviária Barra Funda: Estação Barra Funda do Metrô, pegar o trem destino 

Corinthians Itaquera, descer nas estações Santa Cecília ou República. 

 

• Metrô Santa Cecília: subir a Rua Dona Veridiana 5 quadras. 

 

• Metrô República: subir a Av. Ipiranga e a Rua da Consolação, 5 quadras.  

 

Mapas detalhados e horários de funcionamento do metrô podem ser obtidos em 

http://www.metro.sp.gov.br; http://www.metro.sp.gov.br/redes/mapa.pdf 

 

Mais informações sobre linhas de ônibus em São Paulo você encontra aqui: 

http://www.sptrans.com.br/ 

 

Veja aqui um mapa do Mackenzie:  

http://www.mackenzie.br/localizacao.html  
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Mapa do Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O III Congresso Brasileiro de Retórica ocorrerá nas dependências da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, no auditório Reverendo Wilson, situado na Rua Piauí, n. 143, 
1o andar, e nas salas do Prédio 49, situado na Rua Piauí, 130, Consolação, São Paulo. 
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Índice por ordem dos autores 
 
 

 
Mesas redondas (MR) e conferências 

 
Nome Título da apresentação Local 

ADAM K. GILBERT 
SCENES FROM THE DIVORCE AND 
HAPPY MARRIAGE OF MUSIC AND 
RHETORIC 

Conferência - 
Mackenzie 

ALEJANDRA VITALE 

ETHOS FEMENINO Y FEMININE 
STYLE EN LOS DISCURSOS DE 
ASUNCIÓN DE MICHELLE 
BACHELET 

MR3 

ANTONIO 
STRAMAGLIA 

TEMI ‘SOMMERSI’ NELLA 
DECLAMAZIONE ANTICA MR1 

BELMIRO 
FERNANDES 
PEREIRA 

O VALOR TERAPÊUTICO 
DA PALAVRA NA OBRA MÉDICA DE 
AMATO LUSITANO (1511- 1568) 

MR3 

FRANCESCO CITTI 

SERSE E DEMARATO (BEN. 6.31.1-10): 
DECLAMAZIONI DI ARGOMENTO 
STORICO ED EXEMPLA IN SENECA 
FILOSOFO 

MR1 

FRANÇOIS PROST RHÉTORIQUE ET PHILOSOPHIE 
DANS L´APOLOGIE D´APULÉE MR2 

GERARDO RAMIREZ 
VIDAL 

LA PRIMERA HISTÓRIA DE LA 
RETÓRICA MR3 

JOÃO ADOLFO 
HANSEN 

APONTAMENTOS SOBRE OS 
ESTUDOS DE RETÓRICA 

Conferência - 
Mackenzie 

LINEIDE SALVADOR 
MOSCA 

NOVOS TEMPOS, NOVOS 
PARADIGMAS: OS DESAFIOS DOS 
ESTUDOS RETÓRICOS NA 
MODERNIDADE 

Abertura 
Mackenzie -  

LUCIA PASETTI 
LINGUA E STILE DELL’IO: IL 
LINGUAGGIO DELL’INTERIORITÀ 
NELLA DECLAMAZIONE LATINA 

MR1 

MARTIN CAMARGO RHETORICAL ARGUMENT IN 
MEDIEVAL EPISTOLARY THEORY 

Abertura – 
Casa 

Guilherme de 
Almeida 

MILENA MINKOVA 

RHETORIC OF THE “OTHER” IN THE 
NEO-LATIN (OBSERVATIONS BASED 
ON ERASMUS, BUSBECQ, PETER 
MARTYR, SEPULVEDA, MAFFEI, 
LANDIVAR) 

MR2 

TERENCE TUNBERG ERASMUS AND ELEGANTIA MR2 
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Mesas de comunicação (M) 

 
*verifique o nome do coautor, caso não encontre o seu. 

Nome Título da apresentação Mesa de 
comunicação 

ADRIANO MACHADO 
RIBEIRO GÓRGIAS E PALAMEDES M3.9 

ADRIANO SCATOLIN ELEMENTOS SOFÍSTICOS NO DE 
ORATORE DE CÍCERO M5.2 

ADRIANE DA SILVA 
DUARTE 

NO ESCRITÓRIO DO ORADOR 
ATENÁGORAS: ECOS DA ORATÓRIA 
CLÁSSICA NO ROMANCE DE 
CÁRITON 

M3.1 

AILTON ALEX 
CONTIN 

O DISCURSO NEOLIBERAL NA 
IMPRENSA E A (DES)CONSTRUÇÃO 
DO ESTADO 

M3.5 

ALCEU LEAL 
NASCIMENTO SILVA 

UMA ANÁLISE RETÓRICA DO 
CONCEITO DE CLAREZA NO DIREITO M4.3 

ALESSANDRA 
CARBONERO LIMA 

A CIROPÉDIA DE XENOFONTE 
COMO REPERTÓRIO DE LIÇÕES 
PROPEDÊUTICAS 

M5.12 

ANA APARECIDA 
TEIXEIRA DE SOUZA 

AGUDEZAS DA LOUCURA EM LOS 
LOCOS DE VALENCIA, DE LOPE DE 
VEGA 

M4.11 

ANA CAROLINA 
CORRÊA 
GUIMARÃES NEVES 

IMITAÇÃO E HEROIDES NO 
CANCIONEIRO GERAL: PENÉLOPE 
COMO MODELO 

M5.5 

ANA CLÁUDIA FERR
EIRA DA SILVEIRA 

O  ETHOS  RETÓRICO  E  AS  VOZES  
QUE  O  CONSTITUEM:  O  CASO  DO  
JORNALISMO OPINATIVO 

M4.9 

ANA CRISTINA 
CARMELINO 

A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DO 
BRASILEIRO EM PIADAS M3.2 

ANA INÉS LEUNDA 
ÓRDENES RETÓRICOS DE LA 
CULTURA: PARA LEER TEXTOS 
SOBRE “LA QUINTRALA” 

M5.5 

ANA LUCIA 
MACHADO DE 
OLIVEIRA 

A ENCENAÇÃO RETÓRICA DAS 
PAIXÕES NAS CARTAS DE ANTONIO 
VIEIRA 

M3.8 

ANA LÚCIA 
MAGALHÃES 

RETÓRICA DO HUMOR NO 
AMBIENTE CORPORATIVO M4.10 

ANDERSON 
ZALEWSKI VARGAS RETÓRICA E HISTÓRIA M5.12 

ANDRÉ FIORUSSI GÊNERO E FORMA NARRATIVA EM 
O GUESA, DE SOUSÂNDRADE M5.5 
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ANDREA PENTEADO 

DISCURSOS E VALORES DE 
PROFESSORES E ALUNOS DO 
ENSINO BÁSICO FEDERAL SOBRE O 
OBJETO DAS ARTES VISUAIS: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A 
CONSTITUIÇÃO DO CURRÍCULO 

M4.13 

ANNA CAROLINA 
ARAÚJO SILVEIRA 

BREVE ANÁLISE DA 
ARGUMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA: OS 
“PÔNEIS MALDITOS” 

M5.3 

BÁRBARA AMARAL 
DA SILVA 

AS EMOÇÕES COMO ESTRATÉGIA 
ARGUMENTATIVA EM UM BEST-
SELLER DA IGREJA UNIVERSAL DO 
REINO DE DEUS 

M3.6 

BÁRBARA DA COSTA 
E SILVA 

AS ORIGENS GREGAS DE UMA 
PRÁTICA LATINA: DECLAMAÇÃO 
ANTES DO SÉCULO I D.C. 

M4.2 

BRUNO OMAR DE 
SOUZA 

MONTAIGNE, JOÃO DE BARROS E OS 
HISTORIADORES TAGARELAS M4.11 

CAMILA ALDERETE 
CAPITANI 

ARGUMENTAÇÃO: UM PROCESSO 
DA INVENTIO À ACTIO EM SALA DE 
AULA 

M4.13 

CLAUDIA HELENA 
ALVARENGA 
e 
TARSO BONILHA 
MAZZOTTI 

A RETÓRICA DA CANÇÃO POPULAR 
COMO INSTITUINTE DA 
PERSONIFICAÇÃO DO BRASILEIRO 

M3.3 

CELSO FIGUEIREDO 
NETO 

FRESCURAS DA COPA: A PERDA DA 
IRREVERÊNCIA DO ETHOS DO 
BRASILEIRO NA PUBLICIDADE 
LIGADA À COPA DO MUNDO DE 2014 

M3.2 

CHRISTIAN WERNER GÊNEROS DISCURSIVOS E POÉTICOS 
NA “ODISSEIA” DE HOMERO M3.1 

CRISTIANE MARIA 
REBELLO 
NASCIMENTO 

DIVINO MICHELANGELO, O APELES 
MODERNO M4.5 

DANIEL MONTEIRO 
NEVES 

DEBATES NO STF EM UMA 
ABORDAGEM DIALOGAL M5.11 

DANIELA AVERNA 

PIANTO E RISO NELLA DIMENSIONE 
ANTROPOLOGICA DEL MITO 
ANTICO: UN PARADOSSO DI 
GENERI SUB SPECIE MYTHOU 
(UNIVERSO COMICO E UNIVERSO 
TRAGICO SONO POI COSÌ DIVERSI?) 

M3.1 

DANIELA FIORINI, 
PAULA CROCI  
e 
PAULA 
SOCOLOVSKY 

RETÓRICA DE IDENTIDAD VISUAL 
EN LA MARCA PAÍS M3.11 
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DANIELE NUNES 
CAETANO DE SÁ 

O IDEAL DE CORTESANIA COMO 
MODELO NAS ARTES PLÁSTICAS 
SEISCENTO-SETECENTISTAS LUSO-
BRASILEIRAS 

M4.5 

DEBORA REGINA 
VOGT 

LEITURA RETÓRICA DO LIVRO 
OCEANA, DE JAMES HARRINGTON M3.12 

DENISE MICHELIN 
ALONSO 

A PRETENSA PERSUASÃO NA 
ARGUMENTAÇÃO DA AUTOAJUDA: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DO 
DIÁLOGO ENTRE A RETÓRICA DE 
PERELMAN E A SEMÂNTICA DO 
ACONTECIMENTO 

M3.6 

DEYWID WAGNER 
DE MELO 

UM OLHAR RETÓRICO-TEXTUAL NO 
GÊNERO ACUSAÇÃO M4.3 

DIOGO JARDIM 
QUIRIM 

A INFLUÊNCIA DO KAIROS NA 
PHILOSOPHIA DE ISÓCRATES M4.2 

DORAMA DE 
MIRANDA 
CARVALHO 

DA PALAVRA À ANÁLISE DO 
DISCURSO E AS RELAÇÕES DO 
SUJEITO COM A MÍDIA 

M3.11 

EDUARDO 
ASSUNÇÃO FRANCO 

RETÓRICA E CRISTIANISMO: DE 
SANTO AGOSTINHO AO PAPA 
FRANCISCO 

M3.10 

EDUARDO 
PANTALEÃO DE 
MORAIS 

UMA VISÃO RETÓRICA DO 
ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO 
GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO 

M5.10 

EDUARDO 
SINKEVISQUE 

EXERCÍCIOS RETÓRICOS: 
PROGYMNASMATA EM SEBASTIÃO 
DA ROCHA PITA 

M5.5 

ÉGINA GLAUCE 
SANTOS PEREIRA 

O PROCESSO CONSTITUINTE DE 
1824 À LUZ DA RETÓRICA E DA 
ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA: 
O DISCURSO DO PODER NA 
FORMAÇÃO DA “MONARQUIA 
CONSTITUCIONAL” E O PAPEL DO 
PODER MODERADOR 

M4.4 

ELAINE C. 
SARTORELLI 

ERASMO SATIRIZADO: AS 
RESPOSTAS DE SCALIGER E DOLET 
AO CICERONIANUS. 

M3.12 

ELIANA AMARANTE 
DE M. MENDES 

O DISCURSO DA ARROGÂNCIA DE 
JOAQUIM BARBOSA M3.2 

EMILSON JOSÉ 
BENTO 

ARGUMENTAÇÃO NA POLÊMICA 
RELIGIOSA: AGOSTINHO DE HIPONA 
E O MOVIMENTO DONATISTA 

M3.10 

ENOQUE FEITOSA 
SOBREIRA FILHO 
e 
LORENA DE MELO 
FREITAS 

DIREITO, LINGUAGEM E 
IDEOLOGIA: A RETÓRICA 
ENTIMEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA 
JUDICIAL DE UM DISCURSO DE 
PODER 
 

M5.1 
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ERIKA WERNER 

A CIDADE E O POETA: A 
REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO E A 
CONSTRUÇÃO DO ELOGIO NAS 
SILVAE DE ESTÁCIO 

M3.7 

ERNESTO PABLO 
MOLINA AHUMADA 

RETÓRICA HEROICA Y MUNDOS 
VIRTUALES: DE LA LITERATURA AL 
VIDEOJUEGO 

M4.10 

FABIANA LOPES DA 
SILVEIRA 

ADUOCATUM ISTA NON QUAERUNT: 
AS SENTENTIAE E O ENSINO 
FILOSÓFICO NAS CARTAS A LUCÍLIO 
DE SÊNECA 

M4.2 

FABRINA MAGALHÃ
ES PINTO 

REFLEXÕES SOBRE A LAUDATIO 
FLORENTINAE URBIS (1404), DE 
LEONARDO BRUNI 

M4.1 

FERNANDO ADÃO DE 
SÁ FREITAS 

A AVCTORITAS NA DEFINIÇÃO DA 
LATINITAS: UM CONCEITO 
PARTICULAR NA ARS BREVIATA 

M5.4 

FERNANDO 
APARECIDO 
FERREIRA 

VERSÕES DE “ROMEU E JULIETA” 
EM QUATRO TEMPOS – UMA 
ANÁLISE RETÓRICA DE CARTAZES 
DE CINEMA 

M4.10 

FERNANDO 
JOAQUIM FERREIRA 
MAIA 

A RETÓRICA MATERIAL NA 
CONSTRUÇÃO JURÍDICA DO BEM 
AMBIENTAL PELO JUDICIÁRIO 

M5.11 

FRAN DE OLIVEIRA 
ALAVINA 

VITUPÉRIO RETÓRICO OU 
APOLOGIA FILOSÓFICA: O 
HUMANISTA COMO FILÓSOFO 
LOQUAZ NO EPISTOLÁRIO 
RENASCENTISTA DE PICO DELLA 
MIRANDOLA 

M4.1 

GABRIELA 
NASCIMENTO ROSSI 
DE OLIVEIRA 

OS “BLACK BLOCS” BRASILEIROS: 
VÂNDALOS OU ATIVISTAS? A 
CONSTRUÇÃO RETÓRICO-
DISCURSIVA NA REVISTA VEJA E NO 
JORNAL CORREIO DA CIDADANIA 

M5.7 

GABRIELE CERCEAU 
FLAUSINO 

A RETÓRICA ARGUMENTATIVA NOS 
JORNAIS “O GERMINAL” E “O 
CRUZEIRO”: A CIDADE DE MARIANA 
NA REVOLUÇÃO DE 1930 

M3.5 

GABRIELE CORNELLI 
SEDUZINDO SÓCRATES: RETÓRICA 
DE GÊNERO E POLÍTICA DA 
MEMÓRIA NO SIMPÓSIO DE PLATÃO 

M5.8 

GISELE DE SOUZA 
GONÇALVES 

“A OBRA DO SÉCULO”: AS PROVAS 
RETÓRICAS CLÁSSICAS NO 
DISCURSO DE ITAIPU 

M5.10 

GISSELE CHAPANSKI  
e 
SÉRGIO AUGUSTO 
KALIL 

O USO DA “COMMUNIS OPINIO 
DOCTORUM” PELO PADRE ANTONIO 
VIEIRA NA REPRESENTAÇÃO 
PERANTE O TRIBUNAL DO SANTO 
OFÍCIO 

M4.3 
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GLAURIA JANAINA 
DOS SANTOS 

ÉTICA E PAIXÕES: INTERFACES DE 
UMA EDUCAÇÃO ÉTICA-
EMOCIONAL NA FORMAÇÃO DO SER 
HUMANO NA 
CONTEMPORANEIDADE 

M4.7 

GRACIELE MARTINS 
LOURENÇO 

O DISCURSO RELIGIOSO NA ERA 
DIGITAL: UM OLHAR SOBRE A 
ARGUMENTAÇÃO DA IGREJA 
CATÓLICA NAS MÍDIAS SOCIAIS 
ONLINE 

M3.6 

GRAZIELE 
MADALENA PEREIRA 
BURMANN 

AS RAZÕES DA EMOÇÃO: UM 
ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO 
PATHOS NO DISCURSO DE COLLOR 

M4.4 

GUSTAVO ARAÚJO 
DE FREITAS 

O TRATADO SOBRE O ESTILO DE 
DEMÉTRIO NO ÂMBITO DA 
INSTRUÇÃO RETÓRICA 

M5.8 

HELCIRA MARIA 
LIMA 

RETÓRICA, ARGUMENTAÇÃO E 
ANÁLISE DO DISCURSO M4.8 

HÉLIA COELHO 
MELLO CUNHA 

ARGUMENTAÇÃO COM 
DISPOSIÇÃO M5.1 

ISAAC VIEIRA DA 
SILVA 
e 
GUY PINTO DE 
ALMEIDA JR 

A RETÓRICA EM TEXTOS 
JORNALÍSTICOS SOBRE A COPA DO 
MUNDO – CONVERGÊNCIAS E 
DISTANCIAMENTOS ENTRE 
INFORMAÇÃO E OPINIÃO 

M4.9 

IVANI CRISTINA 
SILVA FERNANDES 

PROCESSO DE (DES)CONSTRUÇÃO 
DA IRONIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
OS USOS RETÓRICOS NOS ARTIGOS 
DE OPINIÃO E SUA REPERCUSSÃO 
MEDIÁTICA 

M5.7 

IVO JOSÉ DITTRICH 
PERSUASÃO E SUCESSO NA 
LIDERANÇA DAS ORGANIZAÇÕES: O 
QUE RECOMENDAM OS LIVROS 

M3.6 

JAIRO DA LUZ SILVA RETÓRICA: UMA OUTRA NARRATIVA 
FILOSÓFICA M4.12 

JANAINA PIRES 
GARCIA 

A TRANSGRESSÃO NO CINEMA DE 
GLAUBER ROCHA M4.10 

JANINE APARECIDA 
BESSA BANHOS 
GAZZOLI 

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS 
DISCURSIVO DO JORNALISTA 
AMARO NETO NO BALANÇO GERAL 
ES 

M5.6 

JAVIERA 
BARRIENTOS G. 

MEMORIZAR Y ORDENAR: 
RECURSOS MNEMOTECNICOS EN 
DOS EDICIONES DEL EMBLEMATUM 
LIBER (1534, PARIS; 1550, LYON) DE 
ANDREA ALCIATO 

M4.1 

JEAN PIERRE 
CHAUVIN 

EM TORNO DO ARGUMENTO: A 
RETÓRICA COMO CIÊNCIA 
APLICADA 

M4.8 
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JOSÉ LOURENÇO 
TORRES NETO 

TEIXEIRA DE FREITAS: 
CODIFICAÇÃO, CASAMENTO CIVIL E 
ESCRAVIDÃO NA RETÓRICA DO 
DIREITO NO FIM DO SEGUNDO 
IMPÉRIO 

M4.3 

JOSÉ LUIS MARTINEZ 
AMARO 

RETÓRICA, HISTORIA Y DIDÁCTICA 
DE LA LITERATURA M5.4 

JOSÉ NILDO 
BARBOSA DE MELO 
JUNIOR 

AS ESPECIFICIDADES RETÓRICAS 
NO GÊNERO ARTIGO OPINATIVO M4.9 

JOSELY TEIXEIRA 
CARLOS 

“FIZ ESTA CANÇÃO SÓ PRA VOCÊ”: 
O GÊNERO RETÓRICO CANÇÃO 
COMO LUGAR DE ENCONTRO ENTRE 
ORADOR E AUDITÓRIO 

M3.3 

JULIA FERREIRA 
VEADO 

DOIS MOMENTOS NA COZINHA: A 
FIGURA FEMININA NOS LIVROS DE 
RECEITA 

M3.11 

JULIANA COUTO 
SANTOS 

A APREENSÃO RETÓRICO-
DISCURSIVA DO ETHOS DA FRENTE 
PARLAMENTAR EVANGÉLICA 

M5.6 

JÚLIO CÉSAR 
VITORINO 

DINÓCRATES NA CORTE DE 
ALEXANDRE OU VITRÚVIO NA 
CORTE DE AUGUSTO 

M4.5 

JULIANA SILVA 
SANTOS 

A ARGUMENTAÇÃO NA OPINIÃO: O 
DISCURSO SOBRE O RECORTE 
RACIAL DAS POLÍTICAS DE AÇÕES 
AFIRMATIVAS NA UFMG 

M5.7 

JÚNIA DINIZ FOCAS FILOSOFIA: A RETÓRICA E A 
CATEGORIA DO GÊNERO M4.12 

KÁTIA REGINA 
GIESEN 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DO 
GÊNERO EPIDÍDICO NAS CARTAS DE 
PLÍNIO, O JOVEM 

M4.6 

KÁTIA VIEIRA 
MORAIS 

O PROCESSO METANOICO DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
INGLÊS SEM FRONTEIRAS 

M4.7 

KELLEN FERREIRA 
DE MORAES 

A RETÓRICA UTILIZADA POR 
HELENA NA TRAGÉDIA DE 
EURÍPEDES SOB A ÓTICA 
PLATÔNICA DO DIÁLOGO FEDRO 

M3.9 

LEANDRO VINICIUS 
MIRANDA CAUNETO 

MICHELANGELO, UMA PERSONA 
POÉTICA: UMA PROPOSTA DE 
RELEITURA 

M4.1 

LENI RIBEIRO LEITE PANEGÍRICO IMPERIAL ENTRE 
PLÍNIO E ESTÁCIO M4.6 

LOHAYNNE GOMES 
MELLO 

O GÊNERO EPIDÍTICO EM MARCIAL 
NOS EPIGRAMAS REFERENTES AOS 
LUDI CIRCENSES 

M4.6 

LUANA FERRAZ FIGURAS RETÓRICAS E ARGUMENTA
ÇÃO NO ESQUETE CÔMICO M4.8 
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LUCAS NASCIMENTO 
SILVA 

ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS NO 
SERMÃO DA MONTANHA: O 
DISCURSO JESUÂNICO EM QUESTÃO 

M3.10 

LUCIANO 
BERTULINO SOARES 

USO DE ESTRATÉGIAS REITERATIVAS 
NO PROCESSO DE ARGUMENTAÇÃO 
DO GÊNERO DEBATE EM SALA DE 
AULA 

M4.13 

LUCIANO 
KLÖCKNER 

A RETORICIDADE DE CONTEXTO NO 
RÁDIO INFORMATIVO M3.5 

LUÍS FILIPE TROIS 
BUENO E SILVA 

TUCÍDIDES ENQUANTO O 
PENSADOR RADICAL DAS APORIAS 
DO FENÔMENO DEMOCRÁTICO 

M5.12 

LUIZ CÉSAR DE SÁ 
JÚNIOR 

GUERRA POÉTICA NA QUERELA DOS 
ANTIGOS E DOS MODERNOS 
(FRANÇA, 1688) 

M4.11 

LUIZ HENRIQUE 
FIAMINGHI 

O ORADOR SOLITÁRIO: AS DOZE 
FANTASIAS PARA VIOLINO SOLO 
DE G. P. TELEMANN E SUAS 
PRECEPTIVAS RETÓRICO-
INTERPRETATIVAS 

M5.9 

LUIZA HELENA 
RODRIGUES DE 
ABREU CARVALHO 

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO 
DEMONSTRATIVO EM CÍCERO, 
HORÁCIO E QUINTILIANO 

M4.6 

MARCOS EDUARDO 
MELO DOS SANTOS 

O FEMININO ENQUANTO 
ESTRATÉGIA RETÓRICA NA 
QUERELA PACIS DE ERASMO DE 
ROTERDAM 

M5.9 

MARCOS MARTINHO A ARGUMENTAÇÃO DO PRO ARCHIA 
DE CÍCERO M5.2 

MARCOS ROBERTO 
CÂNDIDO 

“PREFIRO QUEBRAR A VERGAR”: 
UM JURAMENTO DE SALVAÇÃO E 
RETORNO NA RETÓRICA 
ARGUMENTATIVA DE JÂNIO 
QUADROS EM SUA CARTA 
RENÚNCIA 

M5.10 

MARCOS ROBERTO 
DE FARIA 

A ARTE DO BEM ESCREVER: AS 
CONVENÇÕES RETÓRICAS 
JESUÍTICAS NO SÉCULO XVI 

M5.9 

MARCOS VIEIRA DE 
QUEIROZ 

REFLEXÕES ACERCA DO 'RETORNO 
DA RETÓRICA': O PARADIGMA DA 
'PÓS-MODERNIDADE' E A NOVA 
RETÓRICA 

M3.12 

MARCUS VINICIUS 
DA CUNHA  
e 
ROBERTA ALINE 
SBRANA 

ANÁLISE RETÓRICA DO DISCURSO 
DE PASCHOAL LEMME M4.13 
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MARGIBEL ADRIANA 
DE OLIVEIRA 

CULPADO OU INOCENTE? O 
DISCURSO JORNALÍSTICO ONLINE E 
AS MARCAS LINGUÍSTICAS 
SENTENCIOSAS, SOBREPOSTAS AO 
DISCURSO JURÍDICO 

M5.7 

MARIA CECÍLIA 
MIRANDA COELHO 

RETÓRICA E A METÁFORA DO 
ESPELHO EM PLATÃO E ANTÓNIO 
VIEIRA 
 

M3.8 

MARIA DO SOCORRO 
FERNANDES DE 
CARVALHO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 
APROPRIAÇÕES RETÓRICAS: O 
CONCEITO DE MODELO 

M5.6 

MARIA FLÁVIA 
FIGUEIREDO 

DOS GÊNEROS RETÓRICOS AOS 
GÊNEROS DO DISCURSO: UMA 
VISÃO HISTÓRICA 

M5.4 

MARIA FRANCISCA 
OLIVEIRA SANTOS 

O GÊNERO EDITORIAL À LUZ DE 
UMA PERSPECTIVA RETÓRICO-
CRÍTICA 

M3.11 

MAIRA GUIMARÃES AS EMOÇÕES NO DISCURSO 
ICÔNICO DE LOS INTOCABLES M4.5 

MARIA HELENA 
AGUIAR MARTINS 

A ELOCUÇÃO NA ELEGIA 1.1 DE 
TIBULO M3.7 

MARIA HELENA 
CRUZ PISTORI 

IMAGENS e TEXTO NA 
CONSTITUIÇÃO DE UM PROJETO 
RETÓRICO-DISCURSIVO ÚNICO: 
EXEMPLOS DA ESFERA JURÍDICO-
PROCESSUAL 

M5.11 

MARIHÁ BARBOSA E 
CASTRO SÁTIRA: DEFININDO O GÊNERO M5.4 

MARLY DE BARI 
MATOS 

A. RÉGULO, O MODELO ANTI-
CICERONIANO DE ORADOR M5.2 

MARRIENE FREITAS 
SILVA 

A DIMENSÃO ARGUMENTATIVA NA 
CRÔNICA DE CONY E AS POSSÍVEIS 
EMOÇÕES SUSCITADAS EM “O 
FOGÃO E A CHUVA” 

M3.4 

MAYSA DE PÁDUA 
TEIXEIRA 
PAULINELLI 

RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO EM 
UM INVENTÁRIO DO SÉCULO XIX M4.8 

MELLIANDRO 
MENDES GALINARI 

ETHOS E MODALIZAÇÃO: 
PRESENÇAS DE SI COMO EFEITO 
RETÓRICO 

M5.6 

MILTON LUIZ 
TORRES 

A IMPOSTURA NA ANTIGA ORATÓRIA 
GREGA M5.8 

MICHELLE BELATTO RETÓRICA COMO PSICAGOGIA NO 
FEDRO DE PLATÃO M3.9 

MÔNICA COSTA 
VITORINO 

A SÁTIRA NA RETÓRICA: CÍCERO E O 
PRO MURENA M5.2 

MURILO 
CAVALCANTE 
ALVES 

A DUPLA FUNÇÃO DA METÁFORA 
NOS SERMÕES DO PADRE ANTONIO 
VIEIRA 

M3.8 
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NARBAL DE 
MARSILLAC 

VIRAGEM RETÓRICA, VIRAGEM 
PRAGMÁTICA E SUPERAÇÃO DA 
METAFÍSICA 

M5.12 

OTÁVIO ZALEWSKI 
RETÓRICA NA LUTA PELA DEFESA 
DE IDENTIDADE JUDAICA NO 
MUNDO ANTIGO 

M4.12 

PABLO RICARDO DE 
LIMA FALCÃO 

A RETÓRICA DO STF NAS TEMÁTICAS 
BIOTECNOLÓGICAS: DEFORMIDADE 
FETAL GRAVE E CÉLULAS TRONCO 
EMBRIONÁRIAS 

M5.11 

PATRICIA 
NAKAYAMA 

GÊNESE DA IDEIA DE 
CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA: SOBRE 
A TÓPICA DA ORIGEM DO DISCURSO 
E A POLÍTICA EM THOMAS HOBBES 

M4.4 

PEDRO B. SCHMIDT 

O LUGAR DA RETÓRICA CLÁSSICA 
NA LITERATURA CAROLÍNGIA: OS 
DISCURSOS DELIBERATIVOS NO 
WALTHARIUS 

M3.7 

PRISCILA BATISTA 
DE CASTRO 

RETÓRICA E PUBLICIDADE: O 
ESCÂNDALO MIDIÁTICO DA 
CAMPANHA DA PEPSI NA SUÉCIA 

M5.3 

RAQUEL ABREU-
AOKI 

BARBÁRIE OU LEGÍTIMA DEFESA? 
ANÁLISE RETÓRICO-
ARGUMENTATIVA DA TESE DOS 
JUSTICEIROS 

M3.2 

RENATA AIALA DE 
MELLO  
e 
RENATO DE MELLO 

A CONSTRUÇÃO DOS ETHÉ DE UMA 
PERSONAGEM LITERÁRIA – UM 
ESTUDO SOBRE EMMA BOVARY 

M3.4 

RODRIGO GOMES DE 
OLIVEIRA PINTO 

ANTÔNIO VIEIRA E A DOMINGA DAS 
TENTAÇÕES: AS OBLIQUIDADES DA 
PÁGINA AO PÚLPITO 

M3.8 

RODRIGO SEIXAS 
PEREIRA BARBOSA 

NEGOCIANDO DISTÂNCIAS: ANÁLISE 
RETÓRICO-ARGUMENTATIVA DO 
PRONUNCIAMENTO DO EX-
PRESIDENTE LULA NA OCASIÃO DO 
II FÓRUM MUNDIAL DE DIREITOS 
HUMANOS 

M5.10 

ROGÉRIO GIMENES 
DE CAMPOS 

FIGURAS RETÓRICAS DE EVENO DE 
PAROS NA DOXOGRAFIA PLATÔNICA M3.9 

ROSALICE PINTO 
RETÓRICA JURÍDICA: LEGITIMAÇÃO 
DOS ETHÈ EM PETIÇÕES INICIAIS 
PORTUGUESAS 

M3.10 

ROSANA 
FERRARETO 
LOURENÇO 
RODRIGUES 

AS TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS 
COMO FUNDAMENTOS PARA A 
REDAÇÃO DO ENEM 

M4.7 

RUBENS 
DAMASCENO 
MORAIS 

A RECATEGORIZAÇÃO 
ARGUMENTATIVA COMO PROCESSO 
RETÓRICO EM CAMPO JURÍDICO 

M5.1 
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SANDRA LÚCIA 
RODRIGUES DA 
ROCHA 

ENTHYMEMA: TEORIA E PRÁTICA 
RETÓRICA M5.1 

SARISSA CARNEIRO 
RETÓRICA DEL INFORTUNIO EN 
AUTORES ESPAÑOLES DEL SIGLO 
XVI 

M5.9 

SELENE CANDIAN 
DOS SANTOS 

RETÓRICA COMO SISTEMA 
HERMENÊUTICO NA IDADE MÉDIA M4.12 

SELMA PELEIAS 
FELERICO GARRINI 

REFLEXÕES SOBRE O CORPO 
FEMININO NA MIDIA IMPRESSA 
CONTEMPORÂNEA: A REVISTA 
CLAUDIA E SUAS CAPITUS 

M3.5 

SERGIO XAVIER 
GOMES DE ARAUJO 

A SAGESSE DA ‘DIVERSÃO’ NOS 
ESSAIS DE MONTAIGNE COMO 
REELABORAÇÃO DA INSINUATIO 
RETÓRICA 

M4.11 

SHIRLEY MARIA DE 
JESUS 

ETHOS E O JOGO SOCIAL DE 
IMAGENS NO GÊNERO LITERÁRIO M3.4 

SUSANA APARECIDA 
DA SILVA 

A RETÓRICA NA POÉTICA HEBRAICA. 
UMA ANÁLISE DA POESIA DA AMADA 
EM CÂNTICO DOS CÂNTICOS 5,9-16 

M3.7 

TATIANA EMEDIATO 
CORRÊA 

A INTERAÇÃO DOS COMPONENTES 
DA RETÓRICA EM PUBLICIDADES 
DE AUTOMÓVEIS 

M5.3 

TATIANE DA SILVA 
MARCOS DISCURSIVOS PLATÔNICOS 
NO DISCURSO POLÍTICO E 
EDUCACIONAL BRASILEIRO 

M4.7 

TICIANO CURVELO 
ESTRELA DE 
LACERDA 

A POLISSEMIA DO TERMO IDEA EM 
ISÓCRATES M5.8 

VÂNIA PILAR 
CHACON ESPINDOLA 

EL COLOQUIO DE LOS PERROS: O 
PAPEL DA RETÓRICA NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCRITA 
ENGENHOSA 

M3.12 

VIVIAN CONSOLO 
TÉCNICAS DE PERSUASÃO NO 
DISCURSO DO PROFISSIONAL DE 
SECRETARIADO 

M5.3 

WALDEREY STING 
BARBOSA DOS 
SANTOS 

UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS 
ARGUMENTATIVOS E TEXTUAIS NO 
GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 

M4.9 

WALDIR MOREIRA 
DE SOUSA JR 

RETÓRICA E AGON LOGON EM AS 
FENÍCIAS DE EURÍPIDES M3.1 

WILIANE VIRIATO 
ROLIM 

VOCÊ QUER CONHECER A TESE POR 
TRÁS DA METÁFORA? M3.3 

WILLIAM AUGUSTO 
MENEZES 

A RETÓRICA PERSUASIVA NA ARTE 
DE RECONTAR HISTÓRIAS: ANÁLISE 
DE REENCENAÇÕES DE LENDAS 
MARIANENSES 

M3.4 
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WILLIAM TEIXEIRA 
DA SILVA 

A ADESÃO AO DISCURSO MUSICAL: 
REFLEXÕES A PARTIR DA NOVA 
RETÓRICA DE PERELMAN 

M3.3 

WILSON CARDOSO 

DISCURSOS, TESES E VALORES DE 
ALUNOS DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCOLA 
DE BELAS ARTES DA UFRJ ACERCA 
DO OBJETO DAS ARTES VISUAIS 

M4.4 

ZILDA ANDRADE 
LOURENÇO DOS 
SANTOS 

A ESTRATÉGIA RETÓRICA NA 
ARGUMENTAÇÃO SOBRE O TEMPO, 
NOS CONSELHOS DE SÊNECA A 
LUCÍLIO 

M4.2 
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Anotações 
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