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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: LINGAGEM E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA II 

Curso:  DIREITO 2º. Período 

Carga horária semanal 2 h/a Carga horária semestral 36 h/a 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Produção de textos narrativos, descritivos e dissertativos com fins jurídicos. Produção de textos 

dissertativos persuasivos. Leitura de textos literários e não-literários com interesse jurídico a fim 

de refinar técnicas escritas e orais de argumentação e persuasão. Morfossintaxe no texto jurídico. 

Refinamento vocabular de acordo com os padrões de clareza e eficiência comunicativas. Estudos 

de Linguagem (níveis, funções, figuras e vícios). Retórica 

OBJETIVOS GERAIS 

Apropriar-se da estrutura dos textos narrativos, descritivos e dissertativos como recursos 

discursivos para a fundamentação de teses na área jurídica; adquirir noções sólidas da sintaxe de 

relação a partir da leitura e produção de textos; adequar o vocabulário às situações de 

comunicação criadas pelo exercício da profissão; produzir textos claros, coesos, coerentes, 

consistentes, persuasivos e objetivos; empregar recursos persuasivos na comunicação oral e 

escrita; ler textos e depreender as idéias essenciais deles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Escrever pequenos textos narrativos, descritivos e dissertativos a partir de temáticas relacionadas 

à ciência jurídica; distinguir os níveis de linguagem nos textos aplicando as noções de norma culta 

e coloquial; empregar os mecanismos sintáticos quanto à colocação, concordância e regência; 

identificar as funções da linguagem em textos e aplicá-las na escrita. reconhecer os vícios de 

linguagem em textos e corrigi-los; aplicar  recursos persuasivos e retóricos em textos; empregar 

estratégias argumentativas e persuasivas em textos; empregar as figuras de linguagem  para dar 

ênfase ao texto, mantendo a clareza, coesão, coerência, consistência e objetividade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- A estrutura dos textos narrativo e descritivo. 2 - A estrutura do texto dissertativo 

(aprofundamento): a) Estrutura ortodoxa; argumentatividade e consistência; b) Estratégias 

argumentativas II (abordagem de Perelman); c) Estudo da coesão II: mecanismos coesivos; d) 

Estudo da coerência II:  sofismas e falácias; e) Recursos de persuasão II. 3 – Sintaxe de relação: a) 

Colocação pronominal. 5 – Vícios de linguagem: principais vícios e ocorrências comuns na 

expressão escrita e na fala. 6 – Noções de retórica (abordagem histórica; Aristóteles, Quintiliano, 

Cícero,  Padre Vieira). 7. Pontuação. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

Aulas expositivas; leituras de textos em sala-de-aula; leituras individualizadas; discussões e 

debates; exercícios escritos; produção de textos dirigida; júris simulados; dissertações orais. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Provas escritas, produção de textos semanais para correção (serão feiras anotações acerca do 

desempenho dos alunos a fim de acompanhar o progresso deles, identificar dificuldades e propor 

alternativas para corrigi-las); trabalhos em sala de aula visando aperfeiçoar as capacidades 

lingüísticas dos alunos nos planos escrito e oral, com o conteúdo do programa de ensino. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Provas escritas; produção de textos semanais para correção (serão feitas anotações acerca do 

desempenho dos alunos a fim de acompanhar o progresso deles, identificar dificuldades e propor 

alternativas para corrigi-las); simulação de júris; participação discente durante as aulas (esta 

disciplina visa aperfeiçoar as capacidades linguísticas dos alunos nos planos escrito e oral, então, 

sem a participação explícita do corpo discente, não há aula). 

BIBLIOGRAFIA – BÁSICA 

HENRIQUES, Antonio. Prática da Linguagem Jurídica.5ªed São Paulo: Atlas, 2008. 

HENRIQUES, Antonio. Linguagem Jurídica e Argumentação. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2012. 

PETRI, Maria José Constantino. Manual de Linguagem Jurídica. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA - COMPLEMENTAR 

GOLD, Miriam; SEGAL, Marcelo. Português Instrumental para Cursos de Direito: como elaborar 

textos jurídicos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

PAULO, Vicente. A Técnica da Redação Jurídica ou a Arte de Convencer. 6ª ed. Brasília: 

Consulex, 2010. 

PLATÃO E FIORIN. Para entender o texto.17ª ed São Paulo: Ática, 2011. 

SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática: teoria e prática.30ª ed. São Paulo: Atual, 2010. 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Português Forense: Língua Portuguesa para Curso 

de Direito. 5ªed.São Paulo: Atlas, 2010. 

WARAT, Luis Alberto. O Direito e sua Linguagem. Porto Alegre:Sergio Antonio Fabris, 1995. 
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