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A produção textual na graduação, especialmente no Curso de Direito, é pouco ou quase nada 

fomentada, talvez porque muitos docentes de instituições privadas não tenham dedicação 

exclusiva nestas IESs. Neste sentido, tais profissionais não possuem disponibilidade para 

correção de texto extra ao trabalho de sala de aula. Deste modo, os discentes não são instigados 

a produzir textos, e isso pode aumentar na falta de interesse para a escrita acadêmica. Dessa 

maneira, ao atuar como docente de produção textual deste curso, desde 2004, e atualmente na 

disciplina de trabalho científico II, na qual está prevista a elaboração de um artigo científico, 

tenho observado que os alunos apresentam significativa dificuldade referente à seleção dos tipos 

de argumentos, seja por falta de constante fomento às diferentes formas de produções textuais 

acadêmicas, seja por falta de interesse dos próprios discentes em escrever. Por isso, justifica-se 

o investimento nesta pesquisa, visto que é essencial realizar a análise dos trechos dos artigos, 

em que pode haver a inserção de citações de textos jornalísticos. Tal asserção é pontual, já que 

os textos utilizados, como forma de fundamentar os artigos, são aleatórios da internet, o que 

pode ser um problema, porque os sites de onde são extraídos os materiais, não são fontes de 

pesquisa de revistas científicas com conselhos científicos. Assim, o trabalho está inserido na 

linha de pesquisa da Retórica e Argumentação, a qual constitui-se como área central do estudo, 

porque a R&A foi objeto de estudos aprofundados no doutorado (2010-2014) e continua como a 

principal área de pesquisa. Por se tratar de áreas que também são de interesse da pesquisa em 

desenvolvimento, os discursos jurídico e jornalístico serão abordados no referencial teórico, o 

qual tomará por base: Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005 [1958]), Mosca (2004 [1997]) e 

Grácio (2013; 2012), relativos à retórica e argumentação. Quanto ao discurso jurídico 

utilizaremos: Petri (2005 [2000]) e Henriques (2008). Para o discurso jornalístico: Ferrari 

(2010) e Kucinski (2004), no que diz respeito à produção textual acadêmica, serão utilizados 

Motta-Roth & Hendges (2010). Para proceder à análise do discurso dos trechos dos artigos – 

que foram produzidos em 2017 – será utilizado o procedimento de análise de conteúdo (Moraes, 

1999). 
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