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Aconteceu,	 em	 05	 de	 outubro	 de	 2017,	 em	 uma	 agradável	 quinta-feira,	 na	
cidade	de	São	Paulo,	mais	um	dos	seminários	promovidos	pelo	GERAR	–	Grupo	
de	 Estudos	 de	 Retórica	 e	 Argumentação,	 sob	 a	 coordenação	 da	 Profa.	 Dra.	
Lineide	 do	 Lago	 Salvador	Mosca	 –	 a	X	 Jornada	 de	 Estudos	 do	GERAR.	 O	Grupo	
GERAR	 existe	 há	 23	 anos,	 tendo	 formado	 vários	 doutores	 e	 mestres	 e	 sempre	
trazendo	reflexão	sobre	a	importância	da	retórica	e	da	argumentação.	

O	 local,	bastante	propício,	próximo	à	estação	Santa	Cruz	do	Metrô,	contou	com	as		
cômodas	 instalações	 do	 auditório	 cedido	 pela	 UNIFAI,	 facilitando	 a	 chegada	 e	 o	
conforto	do	público	ao	evento.	

Em	 plena	 época	 dos	 diálogos,	 em	 que	 ocorrem	 as	 mais	 diversas	 manifestações	 de	
interação	 social	 e	 interpessoal,	 o	 ]tulo	 não	 poderia	 ser	mais	 apropriado	 –	Diálogos	 e	
Interações:	a	função	da	retórica	e	da	argumentação.	
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Após	 as	 boas-vindas	 e	 agradecimentos	 do	 mestre	 de	 cerimônias,	 Prof.	 João	 Men,	 a	
coordenadora	 	do	evento,	Profa.	Lineide,	deu	início	à	Jornada	com	interessantes	reflexões	
sobre	o	espaço	público,	o	contexto	situacional	e	o	lugar	da	argumentação,	es_mulando	o	
debate	de	uma	forma	mais	ampla.		

Par_ndo	 do	 campo	 da	 opinião	 e	 do	 domínio	 do	 possível	 e	 do	 razoável,	 lembrou	 a	
importância	 da	 visão	 crí_ca	 das	 pessoas,	 em	 que	 não	 estão	 ausentes	 as	 emoções	 e	 as	
paixões.	Destacou	também	a	importância	de	considerar	caminhos	alterna_vos	por	meio	de	

entendimentos	e	solução	de	conflitos,	vislumbrando	
saídas	 aos	 dilemas	 e	 impasses	 com	 que	 nos	
deparamos	regularmente.		

Nada	 mais	 oportuno	 do	 que	 a	 percepção	 do	
momento	atual	 vivenciado	por	 cada	um	de	nós	em	
nosso	país.	

A	Jornada	durou	o	dia	todo,	das	9h00	às	17h30,	sendo	estruturada	com	duas	conferências	
principais,	que	iniciaram	as	a_vidades,	uma	na	parte	da	manhã	e	outra	na	parte	da	tarde,	
seguidas	 de	 duas	 mesas-redondas,	 com	 seus	 respec_vos	 expositores,	 totalizando	 nove	
apresentações	no	total,	incluindo	as	conferências.	

Registramos	 aqui	 um	 breve	 relato	 da	X	 Jornada	 do	 GERAR,	 apresentando,	 inclusive,	 os	
preletores	e	conferencistas,	que	proporcionaram	vasta	experiência	e	compar_lharam	seus	
saberes,	 tornando	o	 simpósio	uma	arena	diferenciada	e	 robusta	em	conhecimentos.	É	a	
argumentação	e	a	Retórica	em	plena	consonância	com	a	interdisciplinaridade.	
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“Em plena época dos diálogos 
em que ocorrem as mais 
diversas formas de interação 
social e interpessoal, a retórica 
ocupa um lugar privilegiado, 
tendo na argumentação o seu 
cerne e no exercício da função 
mediadora o seu principal 
alvo".

Lineide Mosca

Caderno de Resumos - X Jornada GERAR

Profa. Dra. Lineide do Lago Salvador Mosca

Coordenadora do Grupo GERAR/USP



Logo	pela	manhã,	a	primeira	conferência	foi	elaborada	pelo	Prof.	Dr.	Eneus	Trindade,	da	
Escola	 de	 Comunicações	 e	 Artes	 –	 ECA/USP	 e	 localizou-se	 justamente	 no	 campo	 da	
interdisciplinaridade.	 Sob	 o	 tema	 “Mediações	 comunicacionais	 e	 lugar	 do	 discurso	 no	

consumo	 midiaRzado”,	 o	 Prof.	 Eneus	 buscou	 relacionar	 as	
teorias	 das	 mediações	 com	 as	 teorias	 do	 discurso,	
especialmente	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	 contextos	 de	
circulação	e	consumo	de	produtos	e	marcas,	nas	mais	
variadas	 formas	midia_zadas.	 Sua	 vasta	 experiência	
na	área	de	comunicação,	com	ênfase	em	Linguagem	
Publicitária	 e	 propaganda,	 permi_u	 entregar	 aos	
presentes	uma	valiosa	 contribuição	 sobre	a	 relação	
interdisciplinar	 entre	 Comunicação	 e	 Letras	 e	 a	
produção	 de	 sen_do	 em	 contextos	 de	 consumo	
midiá_co,	assim	como	suas	implicações	metodológicas	

e	teóricas.		

As	exposições	que	se	seguiram	foram	em	formato	de	uma	mesa-redonda,	mediadas	pela	
Profa.	Lineide,	coordenadora	do	GERAR.	

Nessa	 fase,	 as	 apresentações	 abordaram	 o	 campo	 específico	 da	 retórica	 cristã,	 como	
propagação	de	novas	formas	de	vida	e	de	valores,	trazendo	luz	em	sua	atuação	no	Novo	
Mundo,	correlacionada	a	vários	estudos,	especialmente	sob	a	ó_ca	do	discurso	religioso.	
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Prof. Dr. Eneus Trindade
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Assim	sendo,	a	primeira	exposição,	 in_tulada	“A	questão	da	Retórica	cristã	
no	Novo	Mundo”,	foi	conduzida	pelo	Prof.	Dr.	Jack	Brandão,	da	UNISA/SP.	
Mestre	 e	 Doutor	 em	 Literatura	 alemã	 pela	 Universidade	 de	 São	 Paulo	
(USP),	pesquisador	e	professor	_tular	do	Programa	de	Mestrado	em	
Ciências	 Humanas	 da	 Universidade	 de	 Santo	 Amaro	 (UNISA),	
versou	 sobre	 a	 arte	 retórica,	 apontando	 a	 influência	 da	 origem	
pagã	 e	 seu	 desenvolvimento	 na	 América,	 no	 período	 Reforma-
contrareforma	e	respec_va	adequação	aos	novos	tempos.	

A	presença	do	GERAR	se	deu,	mais	uma	vez,	nas comunicações elaboradas pelos dois	
próximos	apresentadores,	 proicuos	e	 atuantes	 colaboradores	no	 grupo,	 contando	ainda	
com	a	moderação da Prof. Dra. Lineide Mosca.	

A	 segunda	 exposição,	 do	 Prof.	 Francisco	 Benedito	 Leite,	
experiente	 em	 disciplinas	 correlatas,	 como	 Teologia	 Bíblica	 e	
Línguas	Bíblicas,	na	FAESP	e	UMESP,	deu	sequência	à	Jornada	
com	o	 tema	“Figura,	dialogismo,	 carnavalização	e	 tradução	
cultural:	a	construção	da	retórica	do	evangelho”.	
O	Prof.	Francisco	trouxe	uma	análise	da	construção	retórico-
argumenta_va	do	 evangelho,	 delineado	 como	um	gênero	 e	
ainda	 mostrou	 claramente	 que	 a	 percepção	 e	 o	
reconhecimento	da	relevância	cultural	da	Bíblia	na	formação	
da	cultura	ocidental	têm	se	tornado	cada	vez	mais	crescente	e	
evidente	no	cenário	acadêmico.		

	

Logo	 após,	 os	 presentes	 _veram	 a	
oportunidade	 de	 ouvir	 a	 úl_ma	 exposição	 da	 parte	 da	 manhã,	
elaborada	pela	Profa.	Dra.	Cleonice	Men	da	Silva	Ramos,	com	o	tema		
“IdenRficação	e	adesão:	interações	burkianas	e	perelmanianas”.	

A	 Profa.	 Cleonice	 Men,	 doutora	 em	 Letras	 pela	 USP,	 com	 vasta	
experiência	 em	 pesquisas	 que	 abrangem	 estratégias	
argumenta_vas	 e	 efeitos	 de	 sen_do	 em	 revistas	 impressas	 do	
mundo	 dos	 negócios,	 apresentou	 um	 excelente	 estudo	 sobre	 a	
questão	dos	auditórios	em	seu	processo	de	 iden_ficação	e	adesão,	
especialmente	 corroborados	 por	 conceitos	 das	 obras	 Rhetoric	 of	
Mo,ves	 do	 autor	 norte-americano	 Kenneth	 Burke	 e	 do	 Tratado	 da	
Argumentação:	a	Nova	Retórica,	de	Perelman	&	Tyteca.	
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Prof. Me. Francisco Benedito Leite

 GERAR/USP

Prof. Dr. Jack Brandão, UNISA/SP

Profa. Dra. Cleonice Men da Silva Ramos

GERAR/USP



Seguiu-se,	então,	o	intervalo	para	o	almoço,	retomando-se	as	a_vidades	às	14h00.	

A	 programação	 da	 tarde	 manteve	 a	 mesma	 estrutura	 de	 conferência	 e	 mesa-redonda,	
conforme	andamento	da	manhã.	

O	 público	 pôde,	 então,	 contar	 com	 a	 pres_giosa	 presença	 do	 Prof.	 Dr.	 Tercio	 Sampaio	
Ferraz,	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 –	 USP	 para	 desenvolver	 o	 tema	 –	 “Tradução e 
Interpretação: o espaço da retórica no Direito	“.	
O	 Prof.	 Tércio,	 doutor	 em	 Filosofia	 pela	 Johannes	 Gutenberg	 Universität,	 Mainz	 –	
Alemanha	 e	 reconhecido	 docente	 da	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 USP	 e	 PUC/SP,	 brindou	 a	
plateia	com	 interessantes	reflexões,	apontando	questões	sobre	o	trabalho	de	tradução	e	
interpretação	entre	a	lei	e	a	decisão,	por	meio	de	discursos,	na	busca	de	
sen_do,	 incluindo-se	 também	 o	 lado	 emocional.	 De	 fato,	 foram	
esclarecedoras	 as	 questões,	 a	 saber,	 “como	 fazer	 compreender	 a	 lei	
mediante	 a	 ‘sensibilidade’	 sem	 deturpar-lhe	 a	 racionalidade?”.	
Nesse	contexto,	fica	patente	o	papel	da	retórica.	
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As	 exposições	 da	 mesa-redonda	 que	 se	 seguiram	 fortaleceram	 o	 tema	 da	 X	 Jornada,	
especialmente	por	tratar	da	possibilidade	de	diálogo,	por	um	lado,	dos	conceitos	da	velha	
retórica,	 reves_da	 de	 um	 caráter	 mais	 clássico,	 e,	 por	 outro,	 da	 moderna	 teoria	
bakh_niana.	

	

Iniciou-se,	portanto,	a	primeira	exposição,	sob	o	tema	“A	retórica	e	
o	 pensamento	 bakhRniano:	 um	 diálogo”,	 elaborada	 pela	 Profa.	
Dra.	 	 Maria	 Helena	 Cruz	 Pistori,	 também	 integrante	 do	 Grupo	
GERAR.	A	apresentação	da	Profa.	Maria	Helena	mostrou	a	relação	
e	 a	 convergência	 entre	 a	 an_ga	 retórica	 e	 o	 pensamento	

bakh_niano.	

Logo	 depois,	 outra	 representante	 do	 GERAR/USP,	 a	 Profa.	
Daniela	 Lasso	 de	 La	 Veja,	 desenvolveu	 o	 tema	 “Estratégias	
Retóricas	 como	 técnica	 de	 persuasão:	 especificidades	 em	
editoriais	de	jornal”.		

A	exposição	da	Profa.	Daniela	tratou	do	lugar	da	figura	no	texto	
jornalís_co	 do	 editorial,	 especialmente	 por	 seu	 poder	
expressivo	sobre	o	 leitor,	 intrínseco	no	trabalho	de	persuasão	
envolvido.	
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Completando	 as	 a_vidades	 da	 mesa-redonda,	 os	 presentes	 foram	 agraciados	 com	 uma	
exposição	 digna	 de	 encerramento	 de	 a_vidades,	 conduzida	 brilhantemente	 pela	 Profa.	
Dra.	Valneide	Luciane	Azpiroz,	da	Universidade	Caxias	do	Sul/RS.	
Sob	o	tema	“Instrumento	de	Avaliação: a T.A.D.O.”	e	com	base	na	teoria	
perelmaniana,	 a	 professora	 Valneide,	 experiente	 em	 trabalhos	 com	 o	
ensino	da	comunicação,	em	especial	para	estudantes	de	Direito,	ofereceu	
uma	 apresentação	 repleta	 de	 argumentos	 e	 constatações	 sobre	 as	
dificuldades	encontradas	no	manejo	do	discurso,	em	sua	produção	oral,	
baseado	no	conceito	T.A.D.O.	–	Tabela	de	Avaliação	do	Desempenho	
da	Oralidade.	Proporcionou,	igualmente,	reflexão	sobre	como	
mensurar	e	avaliar	as	oportunidades	no	desenvolvimento	de	
habilidades	em	convencer	e	persuadir	auditórios.	

Cumpridas	 as	 conferências	 e	 exposições,	 ficamos	 com	 um	
resultado	 apreciável	 e	 com	 pontos	 de	 confluência	 entre	 os	
diversos	estudos	e	experiências	dos	palestrantes.		

O	 Grupo	 GERAR,	 por	meio	 de	 uma	 equipe	 unida	 e	 sempre	mo_vada,	 revelou	 grande	
empenho	na	organização	do	evento	voltado	para	a	 sa_sfação	e	atendimento	de	 todos	
que	ali	es_veram.	

Afinal,	 esse	 era	 o	 obje_vo	 maior	 -	 fazer	 com	 que	 o	 público	 _vesse	 acesso	 aos	
conhecimentos	 apresentados	 e	 reflexões	 oportunas	 e	 per_nentes,	 suficientes	 para	
saírem	da	X	Jornada	do	GERAR,	mais	entrosados	com	as	teorias	da	Argumentação	e	da	
Retórica.	Um	momento	único	de	interações	e	trocas	de	saberes	e	experiências.	

Aproveitamos	 para	 fazer	 um	 convite	 a	 todos	 para	 que	 visitem	 regularmente	 o	 site	 do	
Grupo	 GERAR	 com	 no]cias	 de	 novas	 Jornadas,	 ar_gos	 e	 eventos	 acadêmicos	 ligados	 à	
retórica	e	à	argumentação.	

Esperamos	seu	contato.	
Grupo	GERAR.
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Profa. Dra. Valneide Luciane Azpiroz

Universidade Caxias do Sul/RS.


