EDITAL Nº 073/2018

Divulga Grupo de Estudos
“Direito, retórica e persuasão: oficina de
argumentos. ”

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
1.1. Tema do grupo de estudos: Métodos de persuasão que possam ser
empregados em um argumento jurídico.
1.2. Título do grupo de estudos: Direito, retórica e persuasão: oficina de
argumentos.
1.3. Órgão executor: Curso de Direito da Faculdade Campo Real.
1.4. Professor Coordenador: Wellington Stefaniu
1.5. Local de realização: Faculdade Campo Real
1.6. Justificativa teórica: A persuasão, na contemporaneidade é estudada,
por vezes, de modo fragmentado pelo viés da oratória e de suas técnicas,
derivadas do conceito aristotélico do ethos discursivo, por meio da eunoia.
Partindo dessa proposição, a necessidade de buscar matérias mais
abrangentes torna-se evidente aos futuros advogados, visto que suas
explanações devem ser espelhadas não apenas na oratória ramificada da
retórica, mas de toda a sorte de métodos, sendo eles artísticos ou inartísticos,
alicerçando-os em teorias de várias áreas do conhecimento, como na
antropologia, na linguística, na filosofia, na história, na ciência biológica
moderna, na psicologia e no direito.
1.7. Objetivos do grupo de estudos: Provocar os participantes do grupo à
leitura crítica e metódica da sociedade, compreendendo que resolver
problemáticas pelo diálogo é, assim como afirmara Aristóteles, o dom
suprassumo dos seres humanos, a despeito da intolerância que fundamenta,
atualmente, todas as decisões tomadas de modo subversivo pelos impulsos,
gerando a indevida fragmentação cultural em nosso país. Os alunos
integrantes desse grupo participarão de debates coletivos e de embates orais
individuais, com o intuito de apurar suas capacidades argumentativas.

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS
2.1 Carga horária total: 50 horas.
2.2 Público-alvo: Acadêmicos do curso de direito da Faculdade Campo Real.
2.3 Periodicidade: Quinzenal.
2.4 Período de funcionamento: Maio de 2018 a maio de 2019.
2.5 Número de vagas: 15
2.6 Taxa de inscrição: As inscrições são gratuitas.
2.7 Sistema de avaliação: Produção de debates regrados, contra-argumentos
escritos e artigos ao final de cada semestre.
2.8 Metodologia: Discussões sobre os textos propostos pelo professor, bem
como explicações pertinentes de conceitos pouco conhecidos.
2.9 Cronograma de atividades:

Data

26 de maio de 2018

Hora

9h às 11h

Junho de 2018

9h às 11h

Junho de 2018

9h às 11h

Julho de 2018

9h às 11h

Julho de 2018

9h às 11h

Agosto de 2018

9h às 11h

Agosto de 2018

9h às 11h

Atividade
Primeiro encontro: explicação da
metodologia, formas de avaliação,
didática textual e introdução à
“Grande Inversão” – fundamentos
antropológicos.
Saussure: a Língua enquanto
estrutura capaz de reger as ações
humanas; Aristóteles: as palavras
como representações das feições da
alma (Da Interpretação).
A transformação da língua em
argumentos: Córax e os primeiros
lampejos retóricos; Socrátes, Platão,
Aristóteles e Hegel – a dialética;
Aristóteles e a Retórica – a arte da
persuasão; Chaim Perelman e a
Nova Retórica; Mikhail Bakhtin e o
dialogismo/polifonia.
Produção
discursiva
escrita:
elaboração de contra-argumentos
(antíteses) a partir das hipóteses
trazidas pelo professor.
Introdução à lógica aristotélica e sua
aplicação à argumentação: a
natureza dos problemas.
Analíticos anteriores: peculiaridades
das premissas consoante ao
pensamento aristotélico.

Setembro de 2018

9h às 11h

Setembro de 2018

9h às 11h

Outubro de 2018

9h às 11h

Outubro de 2018

9h às 11h

Novembro de 2018

9h às 11h

Novembro de 2018

9h às 11h

Dezembro de 2018

9h às 11h

Dezembro de 2018

9h às 11h

Janeiro de 2018

9h às 11h

Janeiro de 2018

9h às 11h

Fevereiro de 2019

9h às 11h

Fevereiro de 2019

9h às 11h

Março de 2019

9h às 11h

Março de 2019

9h às 11h

Abril de 2019

9h às 11h

Abril de 2019

9h às 11h

Maio de 2019

9h às 11h

Maio de 2019

9h às 11h

Da interpretação: caracterização da
proposição
e
sua
ordenação
enquanto elemento do discurso.
Métodos aristotélicos de persuasão,
parte 01 – a persuasão pelas
emoções e as suas especificidades.
Métodos aristotélicos de persuasão,
parte 02 – a persuasão pelo caráter
e as suas especificidades.
Métodos aristotélicos de persuasão,
parte 03 – a persuasão pelo
discurso e as suas especificidades.
Produção oral de discursos: debate
regrado.
O nível alegórico da persuasão:
figuras de retórica.
Métodos inartísticos de persuasão:
manual do interrogatório.
O convencimento por meio das
falácias: refutações sofísticas.
Chaim Perelman e a nova retórica:
tipos de discurso.
A oratória: uma ramificação latina do
éthos discursivo pela eunoia.
Michel Pêcheux: análise de discurso
de linha francesa.
Hermenêutica e a teoria da
interpretação; níveis cabalísticos de
interpretação textual.
Eu, tu e ele: Émile Benveniste e a
teoria da enunciação.
Oswald Ducrot: posto, pressuposto
e subentendido.
Produção oral de discursos: júri
simulado, parte 1.
Produção oral de discursos: júri
simulado, parte 2.
Orientação para a escrita dos
artigos.
Orientação para a escrita dos
artigos.

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: WELLINGTON STEFANIU
3.2 Maior titulação: Mestre em Letras; doutorando em letras.
3.3 Curso: Direito.
3.4: Carga horária solicitada: 50 h (8h mensais).

REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO
GRUPO DE ESTUDOS
a) Estar matriculado regularmente no curso de direito da Faculdade Campo
Real.
b) Ser aprovado na seleção, mediante ao sistema proposto pelo professor.
c) Comprometer-se às leituras dos textos que serão indicados, bem como
pelo total comprometimento presencial nos encontros.

IV. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
Os alunos interessados devem enviar um e-mail para wells8607@gmail.com,
direcionado ao professor, com as seguintes informações: 1) Nome completo; 2)
e-mail; 3) link do currículo lattes (caráter eliminatório); 4) breve texto
argumentativo (avaliação de caráter eliminatório) com no máximo 30 linhas,
digitado em word, evidenciando a razão que o instigou à inscrição nesse grupo
de estudos. Observação: como assunto do e-mail, escrever “Inscrição para o
grupo de estudos Direito, retórica e persuasão: oficina de argumentos”.

Guarapuava, 04 de maio de 2018.

PROFESSOR WELLINGTON STEFANIU
Professor de Teoria da Argumentação Jurídica

PROFESSORA ELIZANIA CALDAS FARIA
Coordenadora do curso de Direito

