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RESUMO

O projeto aqui apresentado foi realizado durante o segundo semestre de semestre de 2018 e o primeiro de 2019. Para a preparação dos alunos, 
recorreu-se à pesquisa bibliográfica de autores das poéticas orais para dar outra perspectiva a esses estudos. Dessa forma, alguns autores 
renomados nessa área como Paul Zumthor (2005 e 2010) e Walter Ong (1998) foram de grande valia para este projeto de pesquisa. Além disso, 
alguns autores da área da oratória e da retórica jurídica foram usados como ponto de partida para entender o que é feito atualmente e de que 
forma os Operadores do Direito são instruídos para a realização das suas atividades orais, alguns desses autores são: Reinaldo Polito (2010) e José 
Augusto Felippo (2015).  Assim, partindo-se de uma poética do cotidiano que rege desde as manifestações mais informais até as de maior 
formalidade como as jurídicas é que se entendeu o processo persuasivo, inerente à atividade dos juristas e sua faceta oral como dependente 
dessa integração. Para tanto, este projeto partiu de algumas frentes: a) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade 
profissional acompanhada de forma presencial; b) a sustentação oral dos operadores do direito em sua atividade profissional intermediada por 
mídias audiovisuais e c) a apresentação oral dos acadêmicos de direito no exercício do júri simulado. Pretendeu-se com isso abarcar as mais 
variadas formas de performance oral no meio jurídico e analisar a sua eficiência como fator preponderante no processo persuasivo. Todos os 
recursos gestuais e tonais foram analisados quadro a quadro com vista a entender melhor esse processo e, com isso, gerar importante referencial 
teórico sobre como proceder de forma eficiente em situações em que se precise da voz em performance no exercício da atividade jurídica e/ou 
acadêmico-jurídica simulada. O método cartográfico será adotado neste projeto de pesquisa, pois pressupõe o percurso da pesquisa como um 
mapa em constante construção que parte, nesse caso, das diversas formas da performance oral no meio jurídico até a percepção do próprio 
pesquisador sobre o mesmo fato. Concluiu-se a partir das observações dos operadores do direito que os estudos até hoje desenvolvidos apegam-
se ao texto escrito previamente e ignoram quase totalmente que a fala é expressão tanto do oral quanto da gestualidade e da expressão facial 
(MARCUSCHI, 2007) num conjunto inseparável de elementos e que nessa conjunção o processo suasório é favorecido.
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