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Resumo 

Contribuindo para a compreensão da prática de copidesque: o gênero 

introdução de dissertação de mestrado  

Andréa Pisan Soares Aguiar 

 

O tratamento de textos que irão a público é uma atividade que data do século III 

a.C. Já no século XV, tipógrafos, professores e eruditos passaram a exercer esse 

trabalho obedecendo a certas regras de padronização, até então inexistentes. 

Atualmente, embora a etapa de tratamento textual de uma obra seja importante, a 

presença dos profissionais que a realizam, a saber, o copidesque e o revisor, é 

cada vez menos frequente, quer nas redações de jornais, quer nas editoras. 

É comum a confusão ao se definir o que é copidescagem e o que é revisão. Na 

primeira etapa, o profissional realiza intervenções textuais complexas e 

profundas, que podem alterar a estrutura do texto. Na segunda, procede-se a 

busca por incorreções que tenham permanecido. A fim de observar as alterações 

sugeridas pelo copidesque e compreender de forma mais abrangente sua 

atuação, selecionamos como corpus textos pertencentes ao gênero introdução de 

dissertação de mestrado, na versão original e na versão que passou por 

copidescagem. 

Para alcançarmos esse objetivo, valemo-nos dos estudos de gênero, 

considerando a vertente norte-americana da qual fazem parte Miller (2009a, 

2009b), Swales (1990, 2004), Bhatia (1993) e Bunton (1998, 2002); dos últimos 

três, tomamos os respectivos modelos metodológicos para aplicar nesta pesquisa, 

consideramos, ainda, os estudos de Bazerman (2006a, 2006b, 2007). 

Por meio da investigação empreendida foi possível observar que os estudos de 

gêneros, em especial, os relacionados aos movimentos retóricos, podem 

contribuir sobremaneira para a compreensão e para o aprimoramento da prática 

de copidescagem. 

Palavras-chave: copidesque, revisão, gênero, introdução, dissertação de 
mestrado. 
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Abstract 

Contributing to the understanding of the copyediting professional practice: 

the genre introduction of MSc thesis 

Andréa Pisan Soares Aguiar 

 

The processing of texts that will be public is an activity dating from the 3rd century 

b.C. Already in the 15th century, typographers, teachers and scholars began to 

carry out this work, obeying certain rules of standardization, hitherto non-existent. 

Currently, although the textual treatment stage is important, the presence of 

professionals to perform, namely, the proofreader and copyediting, is becoming 

less frequent in newspapers and publishers. 

It is common confusion in defining what is copyediting and what is proofreading. In 

copyediting, the professional performs textual complex interventions, which may 

change the structure of the text. In proofreading, the search for inaccuracies that 

have remained. In order to observe the changes suggested by copy writing and 

understand more comprehensively his acting, we selected as corpus texts 

belonging to the genre introduction of MSc thesis, in the original and copyedited 

version. 

To achieve this goal, we were based on north-american genre studies, which 

Miller (2009a, 2009b), Swales (1990, 2004), Bhatia (1993) and Bunton (1998, 

2002); we take their methodological models to apply in this research, as well as, 

the studies of Bazerman (2006a, 2006b, 2007).  

Through this research it was possible to observe that the studies of genres, in 

particular those related to the rhetorical moves, can contribute greatly to the 

understanding and the improvement of copyediting.  

Keywords: copyediting, proofreading, genre, introduction, MSc thesis. 
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Considerações iniciais 
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As atividades relacionadas ao tratamento de textos para publicação datam do 

século III a.C., quando os textos a serem reproduzidos eram ditados aos escribas, 

que escreviam conforme o que ouviam. O resultado era que, raramente, esses 

textos eram fieis ao original e as próprias cópias eram diferentes umas das outras. 

 

Na Idade Média, nos mosteiros, a reprodução de obras era intensa e tinha como 

objetivo suprir os próprios mosteiros, as universidades e o mercado. A 

necessidade de padronizar os textos era premente. Surgiu, então, o corrector, 

cujas tarefas envolviam censurar textos para publicação, eliminar os equívocos 

linguísticos do autor e corrigir os erros dos tipógrafos. Esse profissional podia ser 

um erudito, versado nas mais diversas áreas, como teologia e leis, ou mesmo 

alguém que apenas sabia ler. O repertório de conhecimentos era proporcional à 

qualidade resultante do tratamento textual dado às obras. 

 

A partir do século XV, com o advento da imprensa, o trabalho com textos passou 

a ser realizado por renomados professores universitários, os quais contribuíram 

significativamente para a elaboração de critérios de padronização editorial. 

 

Atualmente, a despeito da importância da etapa de tratamento textual de uma 

obra que vai a público, a presença de profissionais de texto, em especial, o 

copidesque e o revisor, vem se tornando menos frequente nas redações de 

jornais e em editoras. Com o objetivo de reduzir custos, os jornais, por exemplo, 

praticamente eliminaram as funções de copidesque e de revisor de suas 

redações. Hoje, de modo geral, o próprio jornalista deve aprimorar e revisar os 

textos que produz.  

 

Em algumas editoras, o processo de produção de um livro, que antes envolvia 

várias etapas de tratamento – copidescagem e três leituras de prova ou mais – e 

profissionais diferentes a cada etapa, passou a ter apenas a etapa de revisão 

que, muitas vezes, não é suficiente para sanar problemas textuais mais 

complexos. 

 

A nosso ver, a diferenciação entre copidescagem e revisão faz-se necessária, 

pois é comum, no meio editorial e fora dele, tomar essas duas etapas como uma 
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mesma e única. Muitas vezes, o revisor é contratado para cuidar de ambas as 

etapas, que exigem diferentes níveis de conhecimento, porém o ganho auferido 

baseia-se nos valores de revisão, não de copidescagem. Dessa prática, resultam 

a desvalorização do profissional e a noção de que copidescagem e revisão dizem 

respeito à mesma modalidade de tratamento textual. 

 

Mesmo no meio editorial, há certa confusão ao se definir o que é copidescagem e 

o que é revisão. Conforme Salgado (2007: 145) esclarece, a “re-visão” refere-se à 

etapa editorial que tem como objetivo lançar um “olhar rigoroso” a algo que já foi 

realizado, de forma a assegurar o que foi feito na etapa de copidescagem. De 

fato, há uma distinção entre o que devemos entender por copidescagem e o que 

devemos entender por revisão. São etapas e atividades distintas, que exigem 

grau de conhecimento diverso. 

 

Na primeira etapa, a copidescagem, o profissional realiza intervenções textuais 

complexas e profundas, que podem alterar a estrutura do texto, por meio de 

deslocamento de parágrafos, da eliminação de palavras ou da inserção de 

segmentos textuais inexistentes no original, mas necessários ao entendimento do 

enunciado elaborado pelo autor. Na segunda, a revisão, procede-se à busca por 

incorreções que ainda tenham permanecido. O foco do revisor é sanar problemas 

relacionados a aspectos gramaticais e ortográficos, bem como aqueles 

relacionados à padronização do texto. Nessa etapa, evita-se alterar a estrutura 

textual ou o sentido dos enunciados.  

 

Uma vez que a matéria-prima do copidesque é o texto, e que textos podem 

pertencer aos mais diversos gêneros textuais, entendemos que os estudos de 

gêneros nos permitem investigar as intervenções textuais realizadas por esse 

profissional de uma perspectiva diversa daquela focada em aspectos gramaticais 

ou de padronização. Assim, neste estudo, focamos o tratamento de textos 

realizado pelo copidesque. 

 

A escolha do tema deu-se em virtude principalmente da escassez, em nosso 

contexto de pesquisas no Brasil, de estudos com enfoque no tratamento textual 

bem como de estudos de gêneros que contemplem essa prática profissional.  
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Consideramos relevante a construção desse conhecimento, porque a análise do 

material coletado possibilita averiguar que tipo de intervenções o copidesque 

realiza em textos com certo nível de complexidade, como o são textos 

introdutórios de dissertações de mestrado, no que diz respeito aos movimentos 

retóricos e seus passos que caracterizam o gênero na perspectiva sociorretórica.   

 

Dessa forma, acreditamos ser possível com este estudo oferecer alguma 

contribuição para melhor compreender a atuação do profissional do texto e 

também suas intervenções e/ ou sugestões no texto que passa por tratamento. 

Ressaltamos, ainda, que esta pesquisa tem especial importância para nós, em 

razão de nossa própria atuação como copidesque e revisora.  

 

Temos como objetivo geral contribuir para a compreensão mais ampla da atuação 

do copidesque no que concerne às intervenções que faz em introduções de 

dissertação de mestrado, fazendo uso dos estudos de gêneros.  O foco principal, 

dessa forma, não é o estudo em si do gênero introdução de dissertação de 

mestrado. Valemo-nos dos estudos realizados na área, da perspectiva 

sociorretórica, para compreender o tratamento textual realizado pelo copidesque, 

tendo selecionado, para a análise, o gênero introdução de dissertação de 

mestrado.  

 

Para a consecução do objetivo geral, estabelecemos dois objetivos específicos:  

 

o verificar os movimentos e passos retóricos que ocorrem nos textos do 

corpus, comparando o resultado com os achados de Swales (1990), que 

analisou introduções de artigos de pesquisa, e de Bunton (2002), que 

examinou introduções de teses de doutorado, a fim de identificar quais 

movimentos e passos presentes em nosso corpus se apresentam como 

específicos do gênero introdução de dissertação de mestrado, por não 

terem sido identificados nos estudos de ambos os autores citados; 
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o verificar as intervenções realizadas pelo copidesque nos movimentos e 

passos identificados nesta pesquisa como específicos ao gênero 

introdução de dissertação de mestrado. 

 

Nossa hipótese é que o conhecimento genérico possibilita um entendimento mais 

amplo do papel que o copidesque exerce no processo de edição de textos, que 

não parece se limitar a adequar o texto às normas linguísticas: o copidesque, ao 

intervir nos textos, colabora com o autor na construção de textos que sejam bem-

sucedidos do ponto de vista comunicacional. 

 

Para o tratamento teórico, trabalhamos com os estudos norte-americanos de 

gêneros, especificamente de Miller (2009a, 2009b), Bazerman (2006a, 2006b, 

2007),  Swales (1990, 2004), Bhatia (1993), bem como Dudley-Evans (1986) e 

Bunton (1998, 2002) que, em linhas gerais, enfocam o gênero como ação social.  

 

O corpus é constituído por quatro textos originais do gênero introdução de 

dissertação de mestrado e por suas respectivas versões com copidescagem, 

perfazendo um total de oito exemplares do gênero.  

 

Esta dissertação está dividida em três capítulos: Tratamento textual: intervenções 

possíveis, Gêneros textuais e Análise do corpus. 

 

No primeiro, apresentamos um panorama histórico da atuação do profissional de 

textos, abordando os limites das intervenções realizadas no texto original quando 

do tratamento textual, bem como as etapas do tratamento textual denominadas 

copidescagem e revisão. Tratamos, ainda, do ofício do profissional de texto tanto 

no contexto dos jornais quanto no das editoras. A fim de contextualizar a atividade 

do profissional de texto no mercado de trabalho, acrescentamos um breve 

panorama da legislação pertinente. 

 

No segundo capítulo, tratamos de gênero, considerando a vertente norte-

americana, conhecida como sociorretórica. Antes, todavia, abordamos a 

perspectiva bakhtiniana e mostramos a passagem da Retórica à Nova Retórica 
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para contextualizar os estudos sociorretóricos atuais de gêneros, central para esta 

pesquisa.  

 

No terceiro capítulo, apresentamos a análise do corpus, que é precedida de 

esclarecimentos a respeito da constituição do corpus, assim como da metodologia 

e dos procedimentos metodológicos aqui adotados.  

 

Em razão da escassez de estudos que abordem o tratamento textual, observada 

ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, acreditamos que podemos oferecer 

contribuições para o aprimoramento do trabalho realizado pelo profissional de 

texto e auxiliar no preenchimento de uma lacuna no conhecimento relacionado a 

essa prática profissional.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 – Tratamento textual: intervenções possíveis 
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Neste capítulo, apresentamos aspectos da produção de livros focando na atuação 

dos profissionais de texto, em especial, o copidesque e o revisor. Para tanto, 

baseamo-nos nos estudos de Chartier (2002a, 2002b), Araujo (1995) e Lugarinho 

(2005). Abordamos também os limites das intervenções realizadas no texto 

original quando do tratamento textual (Salgado, 2007; Arrojo, 2003), bem como as 

etapas denominadas revisão e copidescagem (Medeiros, 2002; Malta, 2000). Por 

fim, tratamos do ofício do profissional de texto tanto no contexto dos jornais 

(Dejavite; Martins, 2006;  Ribeiro, 2007) quanto no contexto das editoras 

(Salgado, 2007; Kotze e Verhoef, 2003), bem como abordamos a legislação 

relacionada aos profissionais de texto. 

 

Em obra intitulada Os desafios da escrita, Chartier (2002b) percorre o caminho 

dos textos manuscritos em rolos de pergaminho às publicações eletrônicas por 

meio do exame da relação entre os livros, aqueles que participam de sua 

produção e os leitores. Em uma passagem particularmente importante, o autor 

trata do primeiro manual de tipografia, composto em um único volume e impresso 

por volta de 1680. Entre outros assuntos, esse guia indicava as responsabilidades 

do “corrector” e o trabalho que realizava, aspectos que foram assim relatados: 

 

[...] Em primeiro lugar, ele deve descobrir as gralhas ouvindo a leitura 
em voz alta do original [...]. Em segundo, tem a obrigação de censurar o 
texto, mesmo quando esse tiver recebido uma licencia, e recusar sua 

publicação se descobrir no trabalho alguma coisa proibida pela 
Inquisição ou contra a religião, o rei ou a República. Finalmente, o 
corrector é o único que completa o livro, acrescentando a pontuação 
certa, reparando as negligências [...] do autor, corrigindo os erros [...] 
dos tipógrafos (Chartier, 2002b: 36) [grifo nosso]. 

 

As tarefas do “corrector” das quais trata Chartier (2002b) abarcam um universo de 

atuação abrangente daquele que era responsável pelo tratamento textual. De 

acordo com o relato, o “corrector” era responsável pela execução de tarefas não 

necessariamente relacionadas à correção textual, como censurar um texto ou 

recusar-se a publicar uma obra. Estabelecendo uma comparação com o que 

observamos atualmente, hoje, avaliar se uma obra é publicável ou não é uma 

ação que compete ao editor1. Por outro lado, eram incumbências do “corrector” 

                                                             
1
 Editor é o profissional que, no âmbito da produção de livros, administra o processo de levar uma 

obra a público. Ele deve seguir as orientações da editora no que diz respeito aos prazos 



9 
 

“descobrir as gralhas”2, tarefa ainda de responsabilidade do revisor de textos, e 

“completar o livro”, essa última, indicação de que as obras demandavam 

tratamento textual no que diz respeito a textualidade3, pontuação, erros 

tipográficos e correção de eventuais falhas do original4 (essa última, ação que 

parece mais próxima daquilo que faz o copidesque, como veremos adiante neste 

trabalho). 

 

No excerto selecionado, chama-nos a atenção a obrigatoriedade imposta ao 

“corrector” em relação a censurar textos, o que, de acordo com Chartier (2002b: 

70), ocorria no caso de uma obra não estar de acordo com “as normas da 

decência e da religião propostas pela Reforma Católica”5,6. Esse ponto mostra o 

papel censório que o “corrector” exercia na sociedade da época: deveria pautar 

suas intervenções linguísticas nas diretrizes impostas pela igreja no que diz 

respeito a impedir a publicação de obras consideradas prejudiciais aos católicos. 

 

                                                                                                                                                                                         
estipulados para cada etapa (prazos para tradução da obra, se for o caso, copidescagem, revisão 
das provas, diagramação etc.), recursos humanos e financeiros disponíveis, padrões editoriais 
estabelecidos e questões legais relacionadas à publicação (Lugarinho, 2005). No Brasil, editor 
também é tomado como o responsável pela divulgação, distribuição e venda do livro (Araújo, 
1995). Nesta pesquisa, consideramos a primeira referência. 

2
 Gralha é um erro tipográfico que consiste na presença de letras ou sinais de pontuação onde não 

deveriam estar, como em perssonagem ou esquerta (Medeiros, 2002). 

3
 Textualidade diz respeito às características de um texto que evidenciam a que gênero textual 

pertence. Reconhecemos que uma bula não se parece com um artigo ou que um e-mail é 
diferente de uma carta ou de um bilhete em razão de suas características, como a estrutura 
retórica particular de cada um (Trask, 2008). 

4
 Denomina-se original o texto que o autor entrega à editora para publicação ou ao profissional de 

texto, no caso de trabalhos acadêmicos, em meio impresso ou digital. Antes do advento dos 
processadores de texto, como o Word, o original era redigido em formulário próprio, datilografado 
ou mesmo manuscrito, denominado lauda, com numeração de linhas, na vertical, e de toques, na 
horizontal (Coelho Neto, 2008). 

5
 O movimento denominado Reforma Católica, ou Contrarreforma, foi uma reação do catolicismo 

ao avanço do protestantismo, iniciado por Martinho Lutero, em 1517. Por meio do Concílio de 
Trento, que ocorreu em 1543, a igreja católica romana estabeleceu duras medidas com vistas a 
combater a Reforma Protestante e a consequente evasão de fiéis. Uma dessas medidas foi a 
criação do Index Librorum Prohibitorum (“Índice dos Livros Proibidos”), uma lista de obras 
consideradas nocivas à fé cristã que previa a excomunhão daquele que a violasse. Essa relação 
sofreu atualizações até 1948, quando o papa Paulo VI a aboliu. Entre os autores proibidos 
estavam Dante Alighieri, Galileu Galilei, Rousseau, Gustave Flaubert, Émile Zola e Jean-Paul 
Sartre (Arruda e Piletti, 1997). 

6
 A crise moral pela qual passou a Igreja Católica no século XVI foi combatida na Reforma, que 

condenava comportamentos que iam de encontro à fé católica, como a concubinagem do clero, a 
venda de indulgências, os excessos em relação à comida e à bebida, o adultério (Arruda e Piletti, 
1997). 
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O corrector era classificado conforme os conhecimentos que possuía para exercer  

a profissão: se graduado, deveria dominar aspectos relacionados à gramática, à 

teologia ou às leis; se fosse mestre impressor, seria suficiente conhecer o latim 

clássico e o latim vulgar; caso fosse tipógrafo experiente e habilidoso, não era 

necessário ter conhecimentos linguísticos; havia também o “corrector” que apenas 

sabia ler (Chartier, 2002b).  

 

No entanto, a prática frequente era que os textos fossem revisados por clérigos 

ou professores contratados por editoras e tipografias no intuito de que as obras 

fossem publicadas com margem mínima de erros. Os editores italianos, em 

particular, primavam pela correção e faziam estampar em seus livros a expressão 

“Corrigido com todo o cuidado” (Chartier, 2002a: 28). 

 

A definição das funções e as respectivas tarefas daqueles que lidam com o 

tratamento de textos que irão a público não é uma questão recente. Ainda nos 

dias atuais, há certa dificuldade em esclarecer tais aspectos.  

 

No século III a.C., no Ocidente, surgiu a figura do editor, pessoa responsável pela 

produção de textos escritos destinados à divulgação pelos copistas. Até então, as 

obras eram transmitidas oralmente por atores, oradores e recitadores7.  

 

As obras escritas e sua comercialização desenvolveram-se a partir do século IV 

a.C. Com o crescimento do número de leitores, surgiram profissionais para atuar 

especificamente com textos escritos, como os copistas e os especialistas em 

pintar letras capitais.  

 

Em virtude da inexistência de normas que orientassem a padronização8 dos 

textos, os copistas adotavam procedimentos arbitrários no que se referia a, por 

                                                             
7
 Na Biblioteca de Alexandria, fundada nesse mesmo século, a reprodução dos textos era feita por 

meio de ditado. A pessoa que coordenava esse trabalho, equivalente ao editor de hoje, lia as 
obras para os escribas, que escreviam de acordo com o que entendiam. Esse procedimento 
gerava cópias muito diferentes umas das outras e até do próprio original (Lugarinho, 2005). 

8
 De acordo com Medeiros (2002), padronizar textos envolve rigor no uso de pontuação, 

abreviaturas, uso de maiúsculas e minúsculas, notas de rodapé e referências bibliográficas, além 
de destaques gráficos, como negrito e itálico, e ocupação de espaços na página, entre outros 
aspectos. Em geral, as editoras e os jornais desenvolvem manuais próprios cujo objetivo é 
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exemplo, pontuação, divisão de vocábulos e conteúdo, consequentemente, uma 

cópia raramente estava de acordo com original de um texto. Essa é uma 

preocupação de mais de dois mil anos, como relata Lugarinho (2005: 36): “Em um 

papiro contendo o Livro dos mortos, o escriba cometeu vários erros, entre eles, o 

de atribuir dois corações a um morto”9. 

 

A produção frenética dos copistas nos mosteiros, em especial no Monte Cassino, 

em Roma, tornou necessária a criação de regras sistemáticas para editoração 

com vistas a manter a uniformidade dos textos. Em alguns conventos, chegavam 

a trabalhar quinhentos copistas ao mesmo tempo. A produção supria tanto as 

bibliotecas dos próprios mosteiros quanto o mercado e as universidades (Araújo, 

1995). 

 

O custo de se fazer a cópia de uma obra era alto. Conforme relata Verger (1999), 

o bom copista trabalhava lentamente, em média, produzia duas folhas e meia por 

dia; em um ano, conseguia produzir cinco cópias de duzentas folhas. Nos centros 

universitários, onde a demanda por obras era grande, mas os recursos financeiros 

dos estudantes e mestres eram escassos, optava-se por contratar copistas sem 

experiência que trabalhavam com rapidez, expediente que não garantia a 

integridade do original tampouco a boa qualidade da cópia. 

 

Quando do advento da imprensa de tipos móveis, no século XV, cujo responsável 

foi o alemão Johann Gutenberg, surgiu a figura do tipógrafo, que também 

desempenhava a função de editor. Os tipógrafos gozavam de especial 

importância, pois eram intermediários entre o autor e o leitor, no que diz respeito a 

tornar o texto inteligível, de leitura agradável e atraente em seu aspecto visual. 

                                                                                                                                                                                         
estabelecer princípios que tornem uniforme uma obra ou a edição de um jornal. No caso de 
trabalhos acadêmicos, a padronização de textos é feita, em geral, com base nas orientações da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou de manuais próprios desenvolvidos pelas 
instituições de ensino. No entanto, há outros modelos de padronização, como o APA (American 
Psychological Association), utilizado na área de ciências humanas, e o modelo Vancouver, 
adotado em periódicos da área biomédica, ambos bastante utilizados no Brasil (Costa e Costa, 
2009). 

9
 O Livro dos mortos era um extrato de aproximadamente cinquenta estrofes que versavam sobre 

a vida no além-túmulo. As estrofes eram escritas em papiro. Esse material era colocado nas 
câmaras sepulcrais das pirâmides egípcias ou encaixado entre as pernas dos corpos antes de 
esses serem envoltos em bandagens (Lugarinho, 2005). 
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Chartier (2002a) explica que, muitas vezes, os próprios autores deixavam para os 

tipógrafos a tarefa de pontuar os textos, e ao revisor cabia verificar se pontuação, 

itálicos, uso de maiúsculas, bem como aspectos gramaticais e ortográficos, 

estavam corretos.   

 

Araújo (1995) assinala que, ainda no século XV, foram distintas as funções de 

tipógrafos e impressores de editores de texto e de revisores, uma fuga da tradição 

dos manuscritos, segundo a qual uma mesma pessoa era responsável por 

normalizar e transcrever o original. O trabalho com o texto passou, então, a ser 

realizado por renomados professores de universidades, eruditos e filólogos; esses 

últimos contribuíram de forma significativa para o estabelecimento de critérios de 

normalização, os quais resultaram em normas de padronização editorial. 

 

De acordo com Chartier (2002b), no século XV, Moxon, em obra intitulada 

Mechanick exercises on the whole art of printing, entendia que o tipógrafo tinha 

como responsabilidade tornar determinado texto compreensível e visualmente 

agradável para o leitor. No entanto, esse trabalho estava sujeito às correções do 

revisor, que podiam ser de três tipos: 

 

 modificações na apresentação dos textos: aumento ou diminuição do número 

de capítulos, sem que houvesse necessidade narrativa ou lógica, e aumento 

do número de parágrafos, com foco nos hábitos de leitura do público, que 

preferia sequências breves; 

 intervenções cujo objetivo era reduzir os textos, eliminando episódios e 

determinados elementos, como adjetivos e advérbios, a fim de proporcionar ao 

público uma leitura breve e linear; 

 alterações que visavam retirar os termos escatológicos, de cunho sexual ou 

blasfemo, de modo a produzir textos que obedecessem aos preceitos da 

Reforma Católica. 

 

Ocasionalmente, como relata Chartier (2002b), o “corrector” acabava por inserir 

erros que antes não existiam no texto, em razão de interpretações incorretas das 

palavras do autor ou por desconhecimento de aspectos gramaticais ou 
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ortográficos10. Tal contradição, muitas vezes ainda observada nas práticas 

editoriais atuais, advém da necessidade de se editar livros de forma rápida e 

barata e, consequentemente, sem o devido cuidado com a preparação dos 

originais11 ou com a revisão de provas12.  

 

Nas editoras, o número de revisões varia em razão do custo que envolve 

contratar mais profissionais e das diversas etapas de tratamento textual, bem 

como do prazo de que dispõe a equipe editorial para completar o processo de 

produção de um livro. Obedecer aos prazos em cada etapa é crucial, pois a 

produção de livros segue um cronograma estabelecido previamente pelos 

editores, a fim de que a publicação não sofra atraso, o que pode acarretar 

prejuízos. 

 

Nas seções seguintes, abordaremos a atuação de dois profissionais de texto, o 

revisor e o copidesque, cujo trabalho ocorre durante o processo de produção de 

uma obra. Selecionamos essas duas ações profissionais para nossa investigação 

por constituírem etapas fundamentais para que uma obra seja publicada. 

 

Dentre as várias nomenclaturas existentes, elencadas no Anexo 1 (p. 180), 

optamos pelos termos revisor e copidesque, para designar os profissionais, e 

revisão e copidescagem, para designar as ações executadas em cada uma 

dessas etapas do tratamento textual. O vocábulo revisão, como explica Salgado 

(2007), diz respeito a direcionar um olhar ao que já foi visto (“re-visão”), ao que já 

                                                             
10

 Lembramos que, na época, o indivíduo que corrigia textos não era, necessariamente, versado 
em assuntos da língua. 

11
 A expressão preparação de originais, conforme explica Medeiros (2002), é genérica e não deixa 

claro a que trabalho com o texto se refere, uma vez que todas as etapas antes da publicação 
visam “preparar” o original para ir a público. No âmbito das editoras, preparação de originais 
equivale a copidescagem. 

12
 Denomina-se prova a versão do texto destinada à revisão após a etapa de copidescagem e 

antes da impressão definitiva pela gráfica. Nas grandes editoras, em geral, há três revisões de 
prova feitas por revisores diferentes. Na primeira revisão, ocorre a leitura de confronto com o 
original; o revisor a faz acompanhado de um conferente que segue no original. Nessa etapa, 
aponta-se o maior número possível de erros. Já com os erros corrigidos, imprime-se a segunda 
prova para que o revisor possa verificar se as correções solicitadas foram feitas e se surgiram 
novos erros durante a correção. A terceira prova é enviada ao editor, ao autor e ao revisor; esse 
último revê se ainda há problemas no texto e incorpora à sua prova as observações do autor e do 
editor, se houver. Recomenda-se que as leituras de provas sejam realizadas por revisores 
diferentes, o que nem sempre ocorre em razão dos custos adicionais (Araújo, 1995; Medeiros, 
2002). 
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passou pela copidescagem. Esse último termo, por sua vez, remete-nos à origem 

dessa atuação profissional, observada nas redações dos jornais, por essa razão, 

julgamos ser mais apropriado do que outras designações, como editor ou 

preparador de textos. 

 

Ao longo deste trabalho, quando for o caso de nos referirmos a ambos os 

profissionais de texto, revisor e copidesque, utilizamos a expressão profissionais 

de texto. A expressão tratamento textual, por sua vez, refere-se tanto à revisão 

como à copidescagem. 

 

 

1.1 As etapas do tratamento textual 

 

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), a etimologia 

do verbete copidesque remete-nos ao vocábulo em inglês copy desk, que significa 

“mesa ou setor de um jornal onde se editam matérias para publicação”, de copy, 

“cópia”, e desk, “mesa de escrever”. As acepções para o vocábulo são as 

seguintes: 

 

1 revisão de texto a ser publicado, tendo em vista a correção ortográfica 
e gramatical, a clareza, a adequação às normas editoriais, os cortes 
para se obter a extensão devida etc.; copy 
2 setor de jornal, editora, firma de publicidade etc. onde se executa esse 
trabalho 
3 profissional com essa especialidade; copy editor 
Copidescar 
[...] fazer o copidesque (“revisão”) de 
 
 

Devemos destacar alguns aspectos importantes que nos informa Houaiss (2009), 

no verbete citado. Como substantivo, o termo copidesque remete ao trabalho 

executado, ao local físico onde esse trabalho é realizado e ao indivíduo que 

exerce a ação de revisar textos. Na primeira acepção, copidesque é o mesmo que 

revisão. O autor coloca no mesmo patamar duas atividades que, na verdade, não 

dizem respeito à realização do mesmo trabalho com o texto. 

 

Kotze (1997, apud Van de Poel, 2003, p. 12) agrega à atividade do copidesque a 

noção de corresponsabilidade, ainda que, em muitas situações, ela permaneça 
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invisível: “[...] o copidesque faz uso de suas qualificações, habilidades, 

criatividade e experiência e, então, torna-se corresponsável pelo texto publicado. 

Apesar dessa corresponsabilidade [...] permanece anônimo. É como se ele fosse 

um „ghost-writer‟, sem, no entanto, ser reconhecido como tal”13. Note-se que a 

definição aparentemente simples oferecida por Houaiss (2009) vai-se tornando 

complexa, como o é a atividade, uma vez que não se limita à ação de corrigir um 

texto. 

 

Malta (2000: 16-17) ressalta que o trabalho de copidescagem é mais complexo 

que o de revisão, pois exige que o profissional reescreva, retrabalhe o texto 

original. O autor justifica a necessidade de copidescagem no processo de 

produção editorial, pois muitas obras são publicadas com problemas de redação, 

como “repetições, ausências (de colocações mais claras, de parágrafos de 

ligação entre as partes de um capítulo etc.), uso inadequado de adjetivos [...] 

pobreza nas conjunções adversativas”.  

 

A complexidade da copidescagem não diz respeito apenas ao aspecto linguístico. 

Muitas vezes, o profissional depara-se com textos cuja temática lhe é 

desconhecida. Isso exige pesquisas adicionais, por exemplo, para elucidar o 

significado de termos específicos de determinada área de conhecimento, a fim de 

que seja possível compreender o contexto relacionado ao assunto tratado pelo 

autor e proceder à copidescagem de forma satisfatória.  

 

No caso de textos traduzidos, Malta (2000: 16-17) considera importante a 

presença do copidesque em virtude de inadequações que podem surgir no 

processo de tradução da língua de origem para língua de chegada, por exemplo, 

no caso de falsos cognatos, ou mesmo de má redação do texto na língua de 

origem, problema que pode se repetir na versão traduzida. No entanto, o autor 

ressalta que a copidescagem deve ser feita “mormente em livros de psicoterapia e 

esotéricos”. Publicações nas áreas de “engenharia, astronomia, física nuclear 

etc.” não devem passar por esse procedimento. Segundo ele, no máximo, deve-

                                                             
13

 [...] the copy editor makes use of his qualification, skills, creativity, and experience and thus 
become co-responsible for the published text. Despite this co-responsibility […] mostly remains 
anonymous. He is a kind of ghost-writer without even being recognized as such. 
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se “aparar as arestas, evitar frases ou períodos muito longos ou períodos [...] que 

começam... e não terminam”.  

 

De fato, os textos da área de exatas, como as citadas pelo autor, são bastante 

técnicos, com termos e expressões próprios que, se traduzidos de forma 

inadequada, acabam por não fazer sentido para o leitor. É na etapa de 

copidescagem que são identificados eventuais problemas relacionados à 

coerência, coesão e à fluidez de leitura do texto que se fazem presentes na 

versão traduzida. Nesse momento, é importante que o profissional tenha em 

mente se o texto traduzido está claro o suficiente para que o leitor possa 

compreendê-lo.  

 

O tratamento textual visa promover a clareza necessária ao entendimento do 

leitor. Ao tratar o texto, o copidesque contribui com o autor para tornar a 

mensagem livre de eventuais ambiguidades e de discrepâncias em relação ao 

conteúdo. Salgado (2007: 151) trata dessa intervenção textual e esclarece:  

 

O que se procura com o tratamento editorial de textos é fazer dos 
originais do autor uma publicação de garantida circulação, digna de 
circular. Esse trabalho de adaptação não pode ser feito rapidamente e 
sem cuidado, porque também não prescinde do olhar do autor, que 
pode elaborar uma espécie de réplica às anotações feitas pelo co-
enunciador editorial, e este, por sua vez, eventualmente proporá uma 
tréplica [...] [grifos do autor]. 
 
 

Sobre o tratamento textual que ocorre antes da revisão (a etapa de leitura de 

provas que antecede a impressão definitiva), estabelece-se uma relação de 

interlocução entre o copidesque, o autor e o editor, uma vez que  

 

[o autor] agora distanciado da sua escritura-primeira, rearranja ainda 
uma vez o texto ou aceita a textualização proposta. E só aí, às vezes 
junto com o editor, às vezes numa decisão soberana, despacha o 
material para a diagramação, depois da qual o revisor fará suas leituras 
de fechamento da versão pública (Salgado, 2007: 151-152). 
 

De acordo com a autora, ao proceder à intervenção, o copidesque “oferece ao 

autor uma nova perspectiva de seu texto, um distanciamento propício à 

(re)apropriação do que em seu texto se enuncia” (Salgado, 2007: 112). Assim, ao 



17 
 

sugerir alterações, apontar problemas e levantar dúvidas em relação ao conteúdo 

textual, o copidesque não apenas realiza o tratamento do texto mas também cria 

um espaço para que o próprio autor reveja, reavalie, revisite os seus dizeres, já 

em um momento enunciativo diferente daquele em que produziu a primeira versão 

de seu texto, que para ele seria a versão final. Dessa dinâmica, podemos inferir 

que até um texto ir a público, quer na esfera editorial ou jornalística, quer em meio 

eletrônico ou no ambiente acadêmico, ele não está acabado; o original do autor 

está em constante processo (Salgado, 2007). 

 

Pelo exposto, podemos notar que cada etapa de tratamento textual tem sua 

importância e especificidade particulares. Quando da realização da 

copidescagem, o texto sofre intervenções que podem alterar sua estrutura e, por 

vezes, o sentido de determinado enunciado para ajustar-se ao efeito pretendido 

pelo autor. Além disso, são feitas correções mais superficiais relacionadas à 

acentuação, ortografia e gramática. Na etapa de revisão, quando o texto já está 

diagramado, o revisor trabalha no intuito de identificar e solucionar possíveis 

falhas que tenham permanecido, por exemplo, palavras não acentuadas, grafia 

incorreta ou ausência de paragrafação. 

 

O Quadro 1, a seguir, ilustra as etapas do tratamento textual durante o processo 

de produção de uma obra: 

Quadro 1 – Etapas do tratamento textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Judd (2001: 5) 
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De acordo com o exposto no Quadro 1, caso o original não seja em língua 

portuguesa, é traduzido. Após essa etapa, passa pela copidescagem. Se não 

houver tradução, o texto vai para a copidescagem. Após isso, o texto é 

diagramado, etapa em que são inseridos títulos, imagens, gráficos, cores, entre 

outros elementos.  Em seguida, o texto segue para a leitura da primeira prova, na 

qual o revisor deve eliminar o maior número de erros possível. Depois dessas 

correções feitas, o texto segue para leitura do autor e do editor, que aprovam ou 

não as alterações efetuadas. Se o texto for aprovado, é enviado à gráfica para 

impressão definitiva. 

 

 

1.2 Os profissionais de texto 

 

De acordo com Malta (2000), alterar o original simplesmente por gosto pessoal 

retrata um comportamento arbitrário e antiético do profissional de texto, cujas 

práticas devem considerar, exclusivamente, o sentido pretendido pelo autor. 

 

José Saramago (2003: 43-44), em obra intitulada História do cerco de Lisboa14, 

descreve as características que compõem o profissional revisor. Tais 

características retratam o lugar ocupado por esse profissional e a reserva em 

relação a alterar a ordem das coisas, pois 

 

[...] um revisor é uma pessoa séria no seu trabalho, não joga, não é 
prestidigitador, respeita o que está estabelecido em gramáticas e 
prontuários, guia-se pelas regras e não as modifica, obedece a um 
código deontológico não escrito mas imperioso, é um conservador 
obrigado pelas conveniências a esconder as suas voluptuosidades, 
dúvidas, se alguma vez as tem, guarda-as para si, muito menos porá 
um não onde o autor escreveu sim, este revisor não o fará. 

                                                             
14

 Essa obra foi publicada, originalmente, em 1987. O enredo tem como protagonista Raimundo 
Silva, um revisor de livros, reprimido, que não é capaz de se dedicar ao que realmente aprecia: 
escrever. É um homem solitário, que vive seus dias revisando textos, sempre com respeito à 
palavra alheia. Certo dia, quando revisava um livro (cujo título era História do cerco de Lisboa) 
sobre a retomada de Lisboa, em 1147, decide ignorar as regras de seu ofício e toma a decisão de 
acrescentar “uma palavra à página, uma palavra que o historiador não escreveu, que em nome da 
verdade histórica não poderia ter escrito nunca, a palavra Não, agora o que o livro passou a dizer 
é que os cruzados Não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa, assim está escrito e 
portanto passou a ser verdade [...]” (Saramago, 2003: 44). Depois da reescrita, a vida de 
Raimundo muda e ele passa ao comando, agora como autor de seu próprio livro cujo título é 
História do cerco de Lisboa, assim como a obra que acabara de subverter. 
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Faz parte do senso comum e de grande parte das abordagens teóricas a noção 

de que é possível quer para o profissional de texto, quer para o leitor, “congelar 

significados e protegê-los em „invólucros‟ textuais”, uma vez que se deve tomar o 

texto como “propriedade privada do Autor” [...] e como “apenas aquilo que seu 

Autor, seu amo e senhor, desejar” (Arrojo, 2003: 194/196).  

 

Tal concepção remete os profissionais de texto a um lugar secundário: são 

“geralmente colocados à margem de qualquer possibilidade de criatividade e de 

reconhecimento público”, uma vez que não lhes é permitido interferir, segundo 

Arrojo (2003: 195). De acordo com ela, reserva-se à autoria um lugar privilegiado; 

ao profissional de texto resta, então, submeter-se ao poder do autor15. 

 

A questão da autoria também é tratada por Salgado (2007: 22/158), que   entende  

a etapa de tratamento textual ainda como etapa autoral, na qual a relação que se 

estabelece entre autor e profissional de texto é um “exercício de alteridade” em 

que “os escribas se relacionam em nome de um objetivo comum”: publicar um 

texto. Para a autora (2007: 178), o tratamento de textos que serão publicados 

pode ser entendido como “parte da criação, da composição, da construção de um 

livro”. Nessa etapa autoral, o profissional de texto não toma o lugar do autor, mas 

estabelece com ele uma interlocução na qual  

 

[...] vai tecendo, no fio do texto do autor, certos sentidos e, embora não 
imponha ao autor um texto que não é o seu, interfere discursivamente 
na sua tessitura.  
 
É importante notar que o profissional que trabalha sobre os textos 
autorais não opera como co-autor; antes, produz um descentramento do 
texto-primeiro, que permite ao autor ser um outro desse outro de si que 
fez anotações pontuais como quem deixa rastros a serem seguidos. 
Nessas trilhas de leitura explicitadas, são feitas correções gramaticais, 
estabelecem-se padrões e seguem-se normas, mas esse trabalho vai 
muito além da idéia de corrigir, padronizar e normalizar (Salgado, 2007: 
16). 

 

                                                             
15

 Reconhecemos que são polêmicas as questões relacionadas à autoria de textos a serem 
publicados e ao papel que o profissional de texto exerce no âmbito editorial (cf. Arrojo, 2003; 
Salgado, 2007). Em razão da extensão que tal discussão teria, bem como de sua complexidade, 
limitamo-nos a tratá-la mais brevemente aqui, sem, contudo, descartarmos a importância do 
desenvolvimento de pesquisas futuras acerca do tema. 
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Por meio do trabalho realizado na etapa de copidescagem, o autor pode descobrir 

outras leituras possíveis, rever aspectos linguísticos e semânticos, perceber 

inconsistências, modificar ou manter posicionamentos que não tinha observado 

quando da escritura. Dessa forma, o tratamento textual (re)orienta a composição 

e confirma a “condição coletiva, plural, heterogênea de toda autoria, que não 

comporta apenas o autor” (Salgado, 2007: 146). 

 

O tratamento textual exige que o copidesque assuma posicionamentos, faça 

escolhas, tenha uma atitude ativa diante do material textual com o qual trabalha, 

assuma a responsabilidade pelo dizer. Ainda que no texto publicado não haja 

sinais da presença do copidesque, do trabalho cooperativo realizado na etapa 

autoral, ele, assim como o autor, realiza um ato individual de utilização da 

linguagem em que os sentidos estão sendo construídos.  

 

Já no que diz respeito ao revisor, Salgado (2007: 145) explica que o trabalho 

desse profissional refere-se à “re-visão” de algo que já foi realizado, mas que 

necessita ainda de “um olhar rigoroso” de forma a assegurar o que foi feito na 

etapa de copidescagem, ou de preparação de textos segundo denominação 

indicada pela autora. No processo de revisão, são verificados aspectos como 

projeto gráfico16, erros de digitação, paginação, ordem dos títulos e inadequações 

gramaticais e ortográficas que tenham escapado ao copidesque. Com base nessa 

reflexão, notamos que há, de fato, uma distinção entre o que se deve entender 

por revisão e o que se deve entender por copidescagem. 

 

No mercado editorial, o revisor de textos trabalha, em geral, confrontando a 

versão diagramada17 do texto com a versão anotada do copidesque, a fim de 

verificar se todas as alterações sugeridas foram realizadas. A prova é resultado 

do trabalho realizado no texto original e, na revisão de provas, as correções feitas 

são as estritamente necessárias, para evitar custos adicionais à produção da 

                                                             
16

 O projeto gráfico cuida de padronizar corpo, fonte, entrelinha, uso de destaques gráficos, como 
itálico e negrito, entre outros aspectos (Lugarinho, 2005). 

17
 Diagramar significa dispor graficamente, de acordo com um projeto gráfico, texto, títulos, 

ilustrações, legendas, entre outros elementos, que farão parte de uma publicação. O revisor, em 
geral, trabalha com o texto formatado e paginado tal qual será publicado. Considerando esse 
aspecto, o profissional tem acesso a todo o material da obra, diferentemente do que ocorre na 
etapa de copidescagem, em que não se tem acesso ao projeto gráfico.  



21 
 

obra, pois acrescentar “[...] apenas uma vírgula em uma linha da prova [...] pode 

custar 5 dólares ou mais [...] se um capítulo ou artigo de 10 páginas tiver de ser 

repaginado porque uma linha foi adicionada ou eliminada no início do texto, talvez 

100 dólares!” (Judd, 2001: 11-12)18. Além desse problema, efetuar alterações 

desnecessárias no texto pode prejudicar o prazo estabelecido para a publicação 

da obra. 

 

Assim, é importante que o profissional de texto esteja ciente do objetivo de cada 

etapa de tratamento textual, em especial, no caso de editoras, em que alterações 

realizadas em uma etapa inadequada podem gerar custos adicionais e prejudicar 

o cronograma da edição da obra.  

 

Como aqui abordamos, ao longo do tempo, as atividades relacionadas ao 

tratamento textual sofreram mudanças. Na Idade Média, a revisão de textos era 

feita pelos escribas, nos mosteiros. Ainda nessa época, a necessidade de 

padronizar os textos fez surgir o corrector do qual trata Chartier (2002b). Com o 

advento da imprensa, no século XV, os tipógrafos passaram a cuidar de aspectos 

relacionados à correção de textos. Posteriormente, com a divisão do trabalho, o 

tratamento textual passou a ser realizado por professores universitários e por 

eruditos. Observamos que tais mudanças ocorreram em resposta às 

transformações sociais de cada época. 

 

Já no século XX, o copidesque e o revisor tornaram-se profissionais muito 

representativos, tanto nas redações dos jornais quanto nas editoras. Com o 

aumento do número de leitores, a produção de jornais e livros sofreu um 

incremento. Consequentemente, tornou-se necessário observar a correção dos 

textos de forma mais detida, a fim de aprimorar a produção escrita. 

 

Com o intuito de buscar uma compreensão mais ampla acerca do papel que 

esses profissionais desempenham atualmente, tratamos, a seguir, de sua atuação 

nas redações de jornais e nas editoras.  

                                                             
18

 “Adding just a comma to a line of type in proof [...] can cost $5 or even more (2001 prices – 
tomorrow‟s may be higher!). [...] if a 10 page chapter or article had to be repaged because a line 
was added or deleted at the beginning of the material, maybe $100!” 
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1.2.1 No contexto do jornalismo 

 

Nas últimas décadas, a presença dos revisores de textos tem sido cada vez 

menos frequente nas redações de jornais. Essa tendência foi fortalecida por três 

razões principais: 1) a introdução dos computadores nas redações; 2) os prazos 

cada vez menores para o fechamento das edições19 e 3) a reestruturação das 

empresas jornalísticas, que resultou no enxugamento do quadro de funcionários e 

na extinção de alguns profissionais (Dejavite; Martins, 2006). 

 

No Brasil, o processo de modernização das redações iniciou na década de 1980, 

com a chegada dos computadores. As transformações fizeram-se notar na 

redução do número de funcionários em vários jornais, na sobrecarga de trabalho, 

no enquadramento de profissionais em outras categorias que não as suas, como 

forma de burlar as leis trabalhistas e o piso salarial vigente (Baldessar, 2005). Os 

resultados das inovações foram sentidos pelos profissionais que trabalhavam na 

mídia impressa, em especial pelos revisores cujos cargos, em alguns casos, 

foram extintos das redações dos jornais, tendo sua função sido substituída por 

corretores ortográficos automáticos.  

 

Atualmente, há jornais que mantêm profissionais responsáveis por ler cada edição 

após sua impressão no intuito de apontar os erros publicados, o que Dejavite e 

Martins (2006: 22) denominam “revisão tardia”. As autoras ressaltam que esse 

procedimento acaba por prejudicar os leitores, que não apenas identificam erros 

que poderiam ter sido evitados como também podem tomá-los como certos.  

 

A quantidade crescente de erros encontrados nos textos jornalísticos demonstra 

certa falta de cuidado e de atenção à qualidade dos textos produzidos nas 

redações. O leitor, por sua vez, sente-se incomodado por detectar equívocos, por 

vezes grosseiros, como relata Faheina (2009), em coluna intitulada “Agreção”, 

“ameassa” e outros erros: 

                                                             
19

 A etapa de fechamento encerra o processo de edição de um jornal, de uma revista ou de outro 
tipo de publicação. Após essa etapa, não é mais possível fazer alterações no texto ou na 
diagramação, exceto em casos de extrema necessidade, como quando se percebe a troca de 
imagens ou erros de português em um título. O próximo passo é enviar o material para a gráfica a 
fim de que seja impresso (Erbolato, 1985). 
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As duas palavras do título foram publicadas assim mesmo no O POVO, 
na edição do último dia 18. E são palavras escritas com frequência em 
matérias do dia a dia, por isso não se justifica o erro grosseiro. Entre as 
reclamações que recebi, cito a do leitor Máriton Miroslav Queiroz Maia 
que disse observar erros diários no jornal. Ele se indignou com as 
grafias erradas de AGRESSÃO e AMEAÇA no infográfico [...] 

 

A diminuição do número de profissionais nos jornais, em geral, e a quase extinção 

dos revisores nas redações fizeram o repórter ficar incumbido de revisar as 

matérias, além de redigi-las. O problema, como aponta Maboub (1999, p. 35), é 

que, não raramente, o repórter não possui o conhecimento e nem o treinamento 

necessários para detectar erros. Noblat (2002) compartilha desse ponto de vista 

ressaltando que há profissionais nas redações que não têm o domínio da escrita.  

 

Na década de 1960, a equipe de copidesques do Jornal do Brasil, por exemplo, 

era composta por professores de português, escritores e jornalistas renomados 

que cuidavam da correção gramatical e da coesão textual; além disso, 

adequavam as matérias ao padrão editorial da empresa, davam-lhes título e 

colocavam-nas no espaço correto da página (Chaparro, 2004). Era comum esses 

profissionais reescreverem os textos elaborados pelos repórteres.  

 

Ribeiro (1999) afirma que havia distinção entre copidesque e revisor: o primeiro 

era, em geral, o jornalista bastante experiente; o segundo, o jornalista iniciante 

que aspirava progredir na profissão. Fazer revisão, de acordo com o autor, era, 

desse modo, uma escola de jornalismo. 

 

No contexto norte-americano, as redações de jornais empregam profissionais de 

texto que equivalem aos copidesques, os denominados copy editors, os quais 

também têm sido dispensados em número cada vez maior. Como explica Howell 

(2008), muitos jornais norte-americanos, pressionados pela diminuição de suas 

receitas, pelos prazos exíguos para confecção das matérias e pela urgência da 

internet, estão dispensando o trabalho do copidesque.  

 

O jornal The Post, por exemplo, em 2005, tinha em seu quadro de funcionários 75 

copidesques trabalhando em tempo integral. No entanto, ao longo dos anos, 

houve um corte de 40% desses profissionais, e a tendência é que o número 



24 
 

diminua ainda mais. Em última instância, como ressalta a autora, essa mudança 

resulta em perda de credibilidade do órgão de imprensa, em virtude da crescente 

quantidade de erros relacionados à escrita (de erros ortográficos a má 

estruturação textual), bem como de equívocos relacionados a dados e ao sentido 

pretendido pelo autor. 

 

Como destacam Dejavite e Martins (2006), o escrever de forma correta é uma 

questão ética, tratada pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros em seu 

artigo 12, inciso VIII, de acordo com o qual o jornalista deve “preservar a língua e 

a cultura do Brasil”, sob pena, se não o fizer, de advertência pública e 

impedimento temporário ou definitivo de ingressar no quadro sindical20. 

Considerando que o leitor paga para ter acesso às notícias, têm o direito de ler 

textos de boa qualidade, claros, sem erros ou imprecisões, tanto em relação a 

aspectos linguísticos quanto em relação ao conteúdo das matérias.  

 

Howell (2008) relata que nos jornais diários norte-americanos era comum o 

profissional de texto trabalhar à noite e aos finais de semana e feriados. Antes da 

informatização das redações, ele ficava em sua mesa em formato de ferradura e 

costumava usar viseira para proteger os olhos da luz, um estereótipo que ainda 

caracteriza o profissional naquele contexto. A mesa na qual eram dispostas as 

matérias que os repórteres traziam da rua proporcionava visão panorâmica dos 

textos a publicar. O copy editor, considerando tamanho, importância da matéria, 

espaço disponível na página e até ideologia da empresa, selecionava o que iria a 

público; era dele a decisão do que iria compor a edição do jornal. Em um 

processo linguístico de metonímia, a mesa de texto (copydesk) usada pelo 

profissional acabou por denominar, em português, quem faz esse trabalho, o setor 

do jornal e a própria ação de fazer, como em “fazer copidesque” de um texto. 

 

A partir da década de 1940, o jornalismo norte-americano passou a exercer 

expressiva influência na mídia impressa do Brasil. Os jornais produzidos nos 

                                                             
20

 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Código de ética dos Jornalistas Brasileiros. 

Disponível em:    <http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_ jornalistas_ 
brasileiros.pdf>. Acesso em: 7 jul 2010. 
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Estados Unidos tornaram-se modelos para o jornalismo brasileiro no que se 

referia à elaboração de textos, distribuição das matérias no jornal e paginação, 

bem como à administração das empresas e à publicidade (Ribeiro, 2007). 

 

Nessa mesma década, o copidesque foi introduzido no Brasil por Pompeu de 

Sousa, editor-chefe do jornal Diário Carioca, que o trouxe dos Estados Unidos, 

assim como a técnica do lead21, no intuito de iniciar uma nova era do jornalismo 

brasileiro. Essa reforma, que começou no Diário Carioca, resultou em uma nova 

formatação do jornal no que diz respeito à aparência gráfica e ao conteúdo 

editorial.  

 

Na redação do Diário Carioca, foi implantada a primeira equipe de copidesques, 

constituída pelos melhores redatores, que reescreviam as matérias. Com base no 

texto denominado Regras de Redação do Diário Carioca, o primeiro manual de 

redação da imprensa brasileira, as matérias eram alinhadas conforme as normas 

técnicas, os padrões e o estilo editorial do jornal. Esse manual, idealizado por 

Pompeu de Sousa, inspirado em modelos norte-americanos, tornou-se o marco 

das transformações nas redações dos jornais brasileiros (Ribeiro, 2007).  

 

A nova concepção de fazer jornalismo separou a notícia da opinião e priorizou a 

linguagem objetiva, clara, informativa e dinâmica. Deixava-se de lado a influência 

europeia de fazer jornalismo de combate, de doutrina e opinativo, reminiscência 

do final do século XIX (Mendez, 2005) e adotava-se, gradualmente, o modelo 

norte-americano de administrar uma empresa jornalística e fazer jornal. Essas 

mudanças fizeram parte de um movimento de modernização do jornalismo, de 

sua industrialização; passava-se da pequena imprensa à imprensa de massa, 

reflexo do que experimentava a sociedade brasileira no que diz respeito a 

aspectos socioeconômicos. 

 

Na década de 1950, a copidescagem tornou-se o coração da redação de alguns 

jornais. Lage (s/d), em artigo intitulado À frente, o passado, relata – ele mesmo 
                                                             
21

 Lead designa um texto introdutório de uma matéria jornalística. Apresentado de forma resumida, 
deve informar os dados essenciais da notícia: o quê, quem, onde, quando, por quê, como. Foi 
introduzido no jornalismo brasileiro em 1950 e até hoje é uma técnica utilizada na composição das 
notícias (Mendez, 2005). 
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exerceu a profissão de copidesque no Diário Carioca – que a nova técnica de 

trabalho com o texto representou uma revolução na maneira de redigir as 

matérias jornalísticas. O autor afirma que mesmo os repórteres com anos de 

experiência “não apenas não dominavam a técnica jornalística que estava sendo 

introduzida como jamais a dominariam: simplesmente não sabiam escrever. 

Textos chegavam com erros de regência, concordância, ortografia, às vezes 

contraditórios ou ininteligíveis”. Ribeiro (2007) afirma que copidescagem tornou-se 

uma profissão atraente para os repórteres que tinham habilidade para escrever 

bons textos, pois os salários pagos eram maiores. 

 

Não obstante, os jornais de maior destaque do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

exceto o Jornal do Brasil, que havia adotado as normas da redação do Diário 

Carioca, eram aversos aos copidesques em virtude de esses profissionais terem 

participado de uma greve inédita que paralisou os jornais cariocas no início da 

década de 1960. A paralisação tinha como objetivo reivindicar a incorporação dos 

ganhos extras ao baixo salário que constava na Carteira Profissional, com vistas a 

garantir 13º salário, férias e aposentadoria que correspondessem ao ganho real. 

Piquetes organizados por jovens jornalistas e copidesques bloquearam a entrada 

dos jornais O Globo, Correio da Manhã, Diário de Notícias, entre outros. Desse 

movimento, originou-se a campanha encabeçada por Nelson Rodrigues contra os 

copidesques, denominados por ele de “idiotas da objetividade”22. 

 

Como podemos observar, a presença dos profissionais de texto no contexto do 

jornalismo foi se tornando menos frequente ao longo do tempo, em especial, em 

razão de aspectos como redução de custos, que levou os jornalistas a revisarem 

seus próprios textos, e prazo cada vez mais curto para produzir as matérias, 

resultado da informatização das redações dos jornais. 

 

Não obstante a redução do número de profissionais das redações dos jornais, a 

revisão é uma “função” jornalística regulamentada pela Lei nº 972/69, 

complementada pelo Decreto-lei nº 83.284/79, que vigora até hoje. Esse decreto, 
                                                             
22

 Nelson Rodrigues foi veementemente contra a uniformização dos textos jornalísticos, pois isso 
lhes tirava a riqueza estética. Para o autor, a supressão de elementos supérfluos, como um ponto 
de exclamação, conduzia à “castração emocional do fato”; o copidesque, por que tinha foco em 
tornar o texto objetivo, era o principal alvo de críticas (Ribeiro, 2007). 
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em seu artigo 11, determina as funções que os jornalistas estão aptos a 

desempenhar. Entre as funções está a de revisor de textos. Quando de sua 

regulamentação, em 1969, a profissão de jornalista abarcou a função denominada 

revisão de textos,  

Art. 11 - As funções desempenhadas pelos jornalistas, como 
empregados, serão assim classificadas: [...] 

VII – Revisor: aquele que tem o encargo de rever as provas tipográficas 
de matéria jornalística; [...] (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Estado de São Paulo)23. 

 

De acordo com a legislação, a revisão de material jornalístico, como textos de 

jornais e de revistas, seria uma atividade jornalística reservada aos jornalistas. No 

entanto, após a sentença proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 17 de 

junho de 2009, que aboliu a necessidade do diploma para a atividade jornalística, 

não há mais essa reserva. 

 

Em razão das transformações econômicas e tecnológicas pelas quais passou a 

mídia impressa, muitos setores dos jornais foram extintos, e o de revisão foi um 

deles. Assim, os textos passaram a ser revisados pelos próprios jornalistas, que, 

com sobrecarga de trabalho e prazos reduzidos para produzir as matérias, nem 

sempre conseguem manter a qualidade textual adequada (Dejavite; Martins, 

2006). 

 

Para fins de contextualização, esclarecemos que a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), elaborada e atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), é um documento que “reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve 

as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro”24; traz a 

descrição das ocupações profissionais organizadas e descritas por famílias. Cada 

família representa um conjunto de ocupações similares que corresponde a um 

domínio de trabalho mais abrangente que o da ocupação. Nela, o revisor de 

                                                             
23

 BRASIL. Decreto nº 83.284, de 13 de março de 1.979. Disponível em: < 
http://www.sjsp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=120>. Acesso 
em: 10 jun. 2010. 
24

 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Classificação Brasileira de Ocupações 

Profissionais do Jornalismo. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br>. Acesso em: 15 jun. 2010. 
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textos está classificado como uma ocupação que pertence à área de Jornalismo. 

A revisão de textos é uma entre as várias tarefas que os profissionais de 

jornalismo estão aptos a executar, entre elas, assessor de imprensa, redator e 

repórter.  

 

Já no contexto das editoras, chama-nos a atenção a variedade de designações 

dadas ao profissional de texto, o que dificulta o estabelecimento de limites entre 

as atuações dos profissionais de texto e resulta no acúmulo de funções 

relacionadas a diferentes etapas da edição, como passamos a discutir a seguir. 

 

 

1.2.2 No contexto das editoras 

A fim de verificarmos como os profissionais de textos são mencionados na área 

editorial, no que diz respeito à nomenclatura utilizada para especificá-los, 

realizamos o exame das fichas técnicas25 de 200 obras pertencentes a áreas de 

conhecimento variadas. A seleção dessas obras foi aleatória. 

 

Com base nesse levantamento, vamos observar: 

 

 de que forma esses profissionais são denominados;  

 que etapas são estabelecidas para o tratamento textual;  

 se há clareza quanto à atuação profissional designada nos créditos. 

 

O Anexo 1 (p. 180) traz a relação das obras selecionadas. A numeração utilizada 

serve apenas para fins de ordenação das obras. Foram catalogados 200 títulos e 

as respectivas designações dos profissionais ligados ao tratamento textual 

presentes nos créditos. O número entre parênteses, quando houver, indica 

quantos profissionais foram citados no respectivo trabalho; por exemplo, em 

revisão científica (2), dois profissionais trabalharam na revisão científica da obra.  

 

                                                             
25

 Na ficha técnica são citados o autor, ou autores, bem como todos os responsáveis pela 
elaboração intelectual, artística, técnica e empresarial de publicações, filmes, programas 
televisivos etc. Essa menção é conhecida como créditos.  
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Ao observar as fichas técnicas de livros, das quais constam os responsáveis por 

sua execução, percebemos que os profissionais que cuidam do tratamento textual 

são designados de diversas maneiras: preparador de originais, preparador de 

texto, preparador, copidesque, editor de texto, revisor, entre outras. Em certos 

expedientes, há menção apenas ao copidesque; em outros, há menção tanto ao 

copidesque quanto ao revisor e há os que mencionam apenas o revisor como 

responsável pelo tratamento textual (Anexo 1, p. 180).  

 

Ao que parece, não há definição quanto à designação dos profissionais e os 

trabalhos que executam. Com base no levantamento realizado, notamos que as 

etapas se confundem, são tomadas umas pelas outras. 

 

Os termos que designam os profissionais de texto são diversos (registramos 19 

termos; ver Quadro 2) e nem sempre é simples estabelecer a diferença entre eles, 

como no caso de revisão e revisão geral. Podemos entender que o último se 

refere a todas as etapas de tratamento textual (copidescagem e revisão, incluindo 

a revisão de provas) ou que foi realizada apenas a etapa de revisão, que se 

convencionou chamar “geral” ou, ainda, que além do tratamento textual foi feita a 

revisão de aspectos gráficos, como cores e fontes. De fato, não há clareza quanto 

à atuação profissional ou ao que significam essas ações no que diz respeito ao 

trato textual. 

 

Nos casos em que há menção apenas à copidescagem, podemos inferir que não 

ocorreu a etapa de revisão? Ou a copidescagem envolve as duas etapas 

(copidescagem e revisão)? Nos casos em que há menção a ambos os 

profissionais, inferimos evidentemente que o texto original sofreu intervenções do 

copidesque e do revisor em etapas diferenciadas do tratamento textual.  

 

Nos casos em que há menção apenas ao revisor, podemos supor que o texto 

original não sofreu intervenções do copidesque e o trabalho com o texto ficou 

restrito apenas à etapa de revisão ou que a editora considera revisão também a 

etapa de copidescagem? Quanto aos casos em que não há menção a 

profissionais de texto, podemos deduzir que o original não passou por nenhum 

tratamento textual?  
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Podemos observar, no Quadro 2, a seguir, as designações dos profissionais de 

texto constantes nos créditos de obras publicadas por editoras variadas: 

 

Quadro 2 – Designações dos profissionais de texto constantes  
nos créditos das obras selecionadas 

 
Designações profissionais  

 
Frequência com que foram citadas 

1 Revisão  114 

2 Copidesque 20 

3 Preparação de originais 15 

4 Revisão gráfica 14 

5 Preparação 11 

6 Revisão técnica 11 

7 Preparação de texto 9 

8 Preparação dos originais 8 

9 Revisão da tradução 6 

10 Edição de texto 4 

11 Revisão científica 2 

12 Revisão ortográfica 2 

13 Revisão técnica da tradução 2 

14 Revisão da tradução e técnica 1 

15 Revisão de prova 1 

16 Revisão dos índices 1 

17 Revisão geral 1 

18 Revisão técnica e adaptação 1 

19 Revisores 1 

 Não há menção a nenhum profissional   

ou etapa de tratamento textual 
54 

 

 

Das 200 fichas técnicas verificadas, 114 trazem o termo revisão sem 

particularizações relacionadas à atuação profissional (se técnica, ortográfica, de 

tradução, ou outra). Dentre essas 114 fichas técnicas, 45 indicam que ocorreu 
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apenas revisão, sem menção à etapa de copidescagem. Essa ocorrência nos 

chamou a atenção. Primeiro, porque podemos supor que o texto não sofreu 

intervenções mais profundas, além daquelas relacionadas à prescrição linguística 

e à padronização, pois, ao que parece, não houve a etapa de copidescagem, 

anterior à revisão. Depois, porque podemos entender que o um único profissional 

realizou as etapas necessárias ao adequado tratamento textual (copidescagem e 

revisão), mas foi designado como revisor, ou seja, o trabalho textual mais árduo 

foi desconsiderado, prática que acaba por desvalorizar o profissional, quer no que 

diz respeito ao repertório de conhecimento exigido, quer no que diz respeito à sua 

remuneração.  

 

As demais 69 fichas técnicas trazem além do termo revisão, outros que 

representam etapas anteriores do tratamento textual, por exemplo, preparação de 

originais, copidesque ou edição de texto. Há casos observados em que à revisão 

antecede a etapa de revisão técnica da tradução, revisão da tradução ou revisão 

técnica sem indicação da etapa de copidescagem, o que sugere que o revisor 

realizou intervenções superficiais (próprias da etapa de revisão) ou intervenções 

mais profundas, de aperfeiçoamento do texto (próprias da etapa de 

copidescagem), também sob a designação de revisão.  

 

Observamos as ocorrências das designações revisão de provas, revisão dos 

índices, revisão geral e revisores, com uma menção a cada nomenclatura. Tais 

designações podem estar relacionadas à própria revisão, como é o caso da 

revisão de provas. No entanto, no que se refere à designação revisão dos índices, 

podemos supor que apenas os índices foram examinados pelo profissional de 

texto, e não o corpo da obra. Os termos revisão geral e revisores, por sua vez, 

parecem generalizar sobremaneira o tratamento textual realizado. 

 

As obras traduzidas, em particular aquelas de cunho técnico ou científico, após a 

tradução propriamente dita, passam pelo crivo de um revisor técnico cuja 

responsabilidade é adequar certos termos à língua de chegada; por exemplo, em 

uma obra da área de Psicologia, há termos específicos que designam transtornos 

psicológicos e que devem ser adaptados ao que comumente os profissionais da 

área utilizam em português. Para esse caso, identificamos nas fichas técnicas 
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cinco expressões: revisão técnica da tradução, revisão dos originais da tradução, 

revisão da tradução, revisão científica e, ainda, revisão técnica.  

 

É possível entender revisão técnica como a revisão de termos técnicos traduzidos 

de uma língua para outra ou aquela cujo foco é identificar e sanar incorreções na 

diagramação26 (tamanho e estilo da fonte, cores de figuras, distribuição visual do 

texto na página, entre outros aspectos), termo que poderíamos relacionar com 

revisão gráfica. Não entendemos que tais designações sejam claras o suficiente 

no que diz respeito à qual, exatamente, seria a tarefa desempenhada pelo 

profissional.  

 

A inconsistência em relação à nomenclatura dos profissionais da área editorial é 

apontada por Salgado (2007: 142), que considera o vocábulo revisão um termo 

“guarda-chuva” e aponta para o fato de o revisor, em muitas casas editoriais, ser 

o responsável também pelo copidesque. Colocar sob a designação revisão as 

diferentes etapas do tratamento textual é prática comum no meio editorial, de 

acordo com o que atesta Salgado (2007: 142): 

 

Muito freqüentemente também, os créditos de todas essas etapas ou 
tarefas ficam supostos sob a designação revisão ou, mais raramente, 
numa tentativa de saída honrosa, trabalho com os textos. Cadastros e 
contratos de editoras grandes costumam vir com a palavra revisão já 

impressa, como um termo guarda-chuva [grifos da autora].  
 
 

Como observamos, há uma tendência a utilizar o termo revisão para designar as 

demais etapas do tratamento textual. Das 200 fichas técnicas que pesquisamos, 

114 trazem o termo revisão. Esse número suplanta a quantidade das demais 

menções aos profissionais de texto e indica que sob a designação revisão podem 

estar as demais etapas ou tarefas relacionadas ao tratamento textual, o que 

confirma a proposição da autora.  

 

Outro aspecto a destacar é a inexistência de indicação da atuação de 

profissionais do texto em 56 fichas técnicas. Devemos entender que tais obras 
                                                             
26

 De acordo com Houaiss (2009), na etapa de diagramação, elementos como textos, títulos, 
ilustrações e legendas são dispostos graficamente obedecendo-se a uma programação visual 
predeterminada. Ao revisor cabe identificar incorreções referentes a esses aspectos e indicá-las 
ao diagramador para que esse efetue as correções necessárias. 
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não passaram nem pela etapa de copidescagem nem pela de revisão? É 

possível, uma vez que, a fim de diminuir custos, editoras optam por dispensar 

esse cuidado com o texto que, para nós, em última instância, é um cuidado com o 

leitor27.  

 

Kotze e Verhoef (2003) explicam que a variedade de designações torna complexa 

a tarefa de estabelecer fronteiras para a atuação dos profissionais da área, que, 

muitas vezes, acumulam funções relacionadas a diferentes etapas da edição de 

texto. A prática de acumular funções é amplamente adotada pelas editoras que, 

dessa forma, conseguem diminuir os custos com edição (Yamazaki, 2007).  

 

Não pretendemos determinar fronteiras relacionadas à atuação do profissional de 

texto – em que ponto termina o trabalho do copidesque e começa o do revisor –, 

mesmo porque talvez isso seja impossível, uma vez que ambos os tipos de 

intervenção parecem se mesclar, dificultando o estabelecimento de limites de 

atuação. Assim, o copidesque faz intervenções textuais mais complexas e 

também, se identificar problemas ortográficos, por exemplo, intervém na 

superficialidade do texto; o revisor, por sua vez, caso perceba alguma falha 

estrutural no texto, certamente, sugerirá alterações.  

 

Neste capítulo, apresentamos o panorama histórico da atuação dos profissionais 

de texto, desde os copistas, no século III a.C., que produziam obras manuscritas, 

uma a uma, até os dias atuais, em que observamos uma tendência à presença 

cada vez menor dos profissionais de textos em editoras e redações de jornais, 

muito em virtude da necessidade de se diminuir custos, bem como da evolução 

tecnológica observada em ambos os contextos, jornalístico e editorial. 

Do que expusemos, destacamos dois pontos que nos parecem importantes: a 

diferenciação entre as atividades de copidesque e de revisor, da qual tratamos 

                                                             
27

 A título de ilustração dessa problemática, Ribeiro (2008) relata que “[...]o revisor age aí, na 
oportunidade que surge da escrita capenga da maioria. E mesmo assim ele não é imprescindível, 
não. Tanto livro, jornal, revista, folheto que se publica sem o menor asseio. A metáfora da limpeza 
é condenável, mas fazer o quê? Ainda assim, muito editor de livro importante pensa que é só dar 
uns tapinhas nas costas dos livros que os problemas caem como poeira no chão. Não querem 
pagar „só para alguém ler‟. Ou até querem, mas vão pagar mal, alegando que „é só uma 
olhadinha‟. 
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neste capítulo, e a diversidade de designações dadas ao profissional de texto, as 

quais nem sempre indicam com clareza o tipo de trabalho textual realizado. Essa 

inexatidão pode resultar na falta de compreensão por parte do próprio profissional 

acerca da atividade textual que, de fato, deve realizar.  

 

Diante do que apresentamos, parece haver distinção entre o que faz o 

copidesque e o quer faz o revisor em relação ao tratamento dispensado a um 

texto e ao limite das respectivas intervenções textuais. 

 

Dando continuidade ao trabalho, no capítulo seguinte, abordamos os estudos de 

gêneros textuais com base na perspectiva sociorretórica e tratamos do gênero 

introdução de dissertação de mestrado, que compõe o corpus desta pesquisa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – Gêneros textuais 
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Apresentamos aqui as bases teóricas relacionadas ao estudo de gêneros 

textuais28 que fundamentam nossa investigação do gênero introdução de 

dissertação de mestrado.  

 

Iniciamos ressaltando da importância de Bakhtin para os estudos de gêneros e, 

posteriormente, tratamos da relevância da escola norte-americana de estudos de 

gêneros, cuja relevância é central em nosso trabalho. Nesse item, abordamos o 

percurso que parte da retórica e chega à Nova Retórica (Reboul, 2000; Carvalho, 

2005; Palma, 2006), em seguida, apresentamos a vertente norte-americana de 

estudos de gêneros.  

 

Para tratar dessa vertente, baseamo-nos em Miller (2009a, 2009b), para quem os 

diversos contextos sociais dos quais participamos nos levam a adotar 

determinados gêneros que satisfaçam às exigências de interação impostas pela 

situação retórica vivenciada; em Bazerman (2006a, 2006b, 2007), para quem a 

escrita está “imbuída de agência” e não haveria escrita se não nos arriscássemos 

a fazê-la (Bazerman, 2006b:11), e em Swales (1990, 2004), Bhatia (1993) e 

Bunton (1998, 2002), autores dos quais tomamos os respectivos modelos 

metodológicos para aplicar nesta pesquisa. Dessa perspectiva, entendemos que o 

copidesque, ao intervir no texto, participa, assim como o autor, do processo de 

escrita. Também ele, o copidesque, concorre para a existência do texto. 

 

2.1 O gênero de acordo com a perspectiva bakthiniana 

 

Muito das modernas abordagens de gêneros tem fundamento na 

reconceitualização do termo “gênero” operada pelo filósofo da linguagem Mikhail 

Bakhtin no ensaio Os gêneros do discurso  problemática e definição 

(1979/2000).  

                                                             
28

 Alinhamo-nos com Swales (1990), Bhatia (1993) e Marcuschi (2008a) no que diz respeito à 
adoção da expressão gênero textual nesta pesquisa, embora haja autores que utilizem as 
expressões gênero do discurso ou gênero discursivo (cf. Bakhtin, 1979/2000). Ainda que não 
tenhamos como objetivo discutir essa divergência terminológica, devemos esclarecer que a 
utilização da expressão gênero textual nesta pesquisa decorre do fato de os teóricos por nós 
selecionados dela fazerem uso. 
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Nessa obra, o autor recapitula as noções de gênero  gêneros literários, retóricos 

e do discurso cotidiano  e constata que, até então, os estudos não haviam 

considerado a heterogeneidade dos gêneros do discurso, o papel ativo do locutor 

e a relação que ele estabelece com o outro, seu parceiro na comunicação verbal, 

que adota um comportamento responsivo. Como Bakhtin (1979/2000: 291) 

salienta:  

A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 
acompanhada de uma atitude responsiva ativa [...]; toda compreensão é 

prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a 
produz; o ouvinte torna-se locutor [grifos do autor]. 

 

Em Os gêneros do discurso, Bakhtin (1979/2000) explica que a oração é “unidade 

da língua”, não “marcada pela alternância dos sujeitos falantes” (p. 295-296) e 

que, portanto, é diferente da noção de enunciado como “unidade real da 

comunicação verbal”, cujas fronteiras são “determinadas pela alternância dos 

sujeitos falantes” (p. 293) [grifos do autor]. 

 

A concepção do autor de que a utilização da linguagem ocorre por meio de 

enunciados advindos das muitas esferas da comunicação humana estabeleceu 

um forte vínculo entre linguagem e atividades desenvolvidas pelo homem. Para 

interagir socialmente em contextos específicos, utilizamos enunciados 

relativamente estáveis, considerando as condições e finalidades de cada esfera 

em que atuamos. As esferas de atividades formam seus enunciados típicos que 

possuem conteúdo temático (sentidos e conteúdos originados nas esferas de 

atividades), estilo (constituído pela seleção de recursos lexicais e gramaticais de 

uma língua) e composição (organização e estruturação do texto) próprios. 

 

Em virtude de sua estabilidade relativa, os gêneros não têm caráter normativo e 

aceitam mudanças: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (Bakhtin, 1979/2000: 279). 
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De fato, se pensarmos os gêneros como modos pelos quais o indivíduo age 

socialmente, não é possível considerá-los formas definidas e estagnadas, uma 

vez que as mudanças que ocorrem na sociedade refletem-se nas interações entre 

os indivíduos.  

 

O caráter dinâmico dos gêneros revela a dificuldade de lhes estabelecer uma 

definição formal. Conforme Marcuschi (2007) salienta, a investigação de 

determinado gênero deve focar nas práticas sociodiscursivas, não em aspectos 

formais ou estruturais. Na análise de um gênero, a ênfase está em examinar 

elementos sociais e históricos, culturais e cognitivos. 

 

A concepção moderna de gênero, fruto dos estudos de Bakhtin, vai além do 

caráter tradicional – literário ou retórico. O autor assinala noções que se tornariam 

importante base teórica para futuras pesquisas linguísticas. Entre essas noções 

está a que estabelece a distinção entre gêneros do discurso primários (simples), 

formados “em circunstâncias de comunicação verbal espontânea” (Bakhtin, 

1979/2000: 281) e pertencentes a um contexto mais imediato, e gêneros do 

discurso secundários (complexos), constituídos “em circunstâncias de uma 

comunicação cultural mais complexa” (Bakhtin, 1979/ 2000: 281).  

 

Ao se formarem, os gêneros secundários “absorvem e transmutam” (Bakhtin, 

1979/2000: 281) os primários, produzidos em situações de comunicação 

espontânea. Isso significa que os gêneros primários passam a compor os 

secundários e deixam de ter relação com o contexto imediato e com a realidade 

dos enunciados alheios. Bakhtin (1979/2000) exemplifica essa abordagem citando 

o caso de uma carta inserida em um romance: a carta (gênero primário) perde a 

relação imediata com seu contexto e passa a compor o romance (gênero 

secundário), esfera de comunicação mais elaborada. 

 

Bakhtin (1979/2000) esclarece que a importância de distinguir gêneros primários 

de secundários é, principalmente, teórica, pois é com base no exame da “inter-

relação entre os gêneros primários e secundários de um lado, o processo 

histórico de formação dos gêneros secundários de outro”, que podemos ter uma 
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visão mais clara da natureza dos enunciados e da “correlação entre língua, 

ideologias e visões de mundo” (Bakhtin, 1979/2000: 282). 

 

De acordo com o autor, os gêneros, quer primários, quer secundários, refletem as 

mudanças observadas na sociedade. Em outras palavras, mais precisamente nas 

de Miller (2009a), os gêneros se modificam, se desenvolvem e decaem e, por 

essa razão, a quantidade de gêneros existentes é indeterminada e depende do 

quão diversa e complexa é uma sociedade. 

 

Miller (2009c) destaca o movimento evolucionário dos gêneros: para a autora, os 

gêneros são originados tanto de mudanças de situação, de contexto e de cultura 

quanto de outros gêneros; além disso, os indivíduos podem concorrer para o 

surgimento de um gênero quando é necessário responder retoricamente a novas 

situações resultantes de mudanças sociais, econômicas, tecnológicas ou 

culturais. 

 

A presença dos gêneros, orais ou escritos, na vida social, é incontornável, pois o 

“querer-dizer do locutor se realiza [...] na escolha de um gênero do discurso” 

(Bakhtin, 1979/2000: 301), o que significa que só estabelecemos relações com o 

outro por meio dos gêneros. 

 

O conceito de dialogismo é outra importante concepção bakhtiniana De acordo 

com Bakhtin (1979/2000), nenhum enunciado nasce do nada; ao contrário, para 

elaborar um discurso, o enunciador considera o discurso do outro, que se insere 

no seu. Todo discurso estabelece um diálogo com outros discursos. Assim, um 

enunciado traz consigo, pelo menos, duas vozes, duas posições que, mesmo não 

explicitadas, estão presentes nele, o constituem.  

 

Na mesma direção, Bazerman (2006b: 107/112) atesta que os discursos são o 

lugar da contenda entre o que veio antes e o que vem depois. No campo retórico, 

os indivíduos só agem se promoverem modificações nos enunciados, pois  
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[...] cada indivíduo se encontra no meio de uma rede intertextual dentro 
da qual ele só pode agir ao modificar a intertextualidade através de 
novos enunciados [...]. Há uma constante negociação entre os 
enunciados antigos, os novos enunciados, as respostas [...]. 

 

Uma vez que a sociedade é dividida em grupos sociais cujos interesses são 

diversos e, por vezes, divergentes, os enunciados produzidos constituem-se como 

o lugar de tensão, pois nem sempre há aceitação ou adesão ao que foi 

pronunciado pelo enunciador (Fiorin, 2006). Em nossa sociedade estruturada em 

classes, temos que os enunciados produzidos por esse sistema social vêm 

carregados de nuanças originárias da posição social que o indivíduo ocupa, de 

sua notoriedade e mesmo idade (Bakhtin, 1979/2000).  

 

Bhatia (2009: 179) reforça esse ponto de vista ao afirmar: “Como outras formas 

de discurso, os gêneros são socialmente construídos e, mais ainda, intimamente 

controlados pelas práticas sociais”. Essas abordagens demonstram a imbricação 

irredutível entre gêneros e práticas sociais e a influência de tais práticas na 

produção de enunciados e na relação entre enunciados anteriores e posteriores. 

 

O dialogismo também pode se manifestar por meio da inserção visível do discurso 

do outro no enunciado. Segundo Bakhtin (2979/2000), há várias maneiras de o 

discurso alheio inserir-se em um enunciado, de modo que as vozes se tornem 

visíveis, por exemplo, discurso indireto, discurso direto, aspas (formas de discurso 

demarcado), discurso indireto livre e paródia (discurso não demarcado).  

 

Ao proferirmos um enunciado, adotamos um posicionamento em relação a uma 

determinada questão, sempre considerando o enunciado alheio, por isso nossos 

enunciados são “repletos de reações-respostas a outros enunciados numa dada 

esfera da comunicação verbal” (Bakhtin, 1979/2000: 316). Tais reações 

manifestam-se de formas variadas, uma vez que 

 

[...] podemos introduzir diretamente o enunciado alheio no contexto do 
nosso próprio enunciado, podemos introduzir-lhe apenas palavras 
isoladas ou orações [...]; também é possível, num grau variável, 
parafrasear o enunciado do outro depois de repensá-lo, ou 
simplesmente referir-se a ele como a opiniões bem conhecidas de um 
parceiro discursivo [...] (Bakhtin, 1979/2000: 316). 
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Visíveis ou não, demarcadas ou dispersas, as palavras do outro sempre estão 

inscritas nos enunciados, constituindo um exercício de alteridade interminável, 

pois o “[...] objeto do discurso de um locutor [...] não é objeto do discurso pela 

primeira vez neste enunciado, e esse locutor não é o primeiro a falar dele” 

(Bakhtin, 1979/2000: 319). 

 

Outra concepção bakhtiniana diz respeito à noção de força centrípeta e força 

centrífuga. A primeira oferece resistência à inserção de outras vozes, é 

conservadora; a segunda, por sua vez, está aberta à inserção de outras vozes, à 

mudança e à inovação. Tais forças estão relacionadas aos conflitos que emergem 

no interior das esferas de atividades em relação à manutenção de convenções ou 

à inovação genérica. 

 

O sujeito apreende o mundo ao redor por meio das relações que estabelece com 

o outro e constitui-se discursivamente com base nas vozes sociais que formam a 

realidade heterogênea na qual está inserido e com base nas inter-relações 

dialógicas concordantes ou discordantes. A consciência do sujeito é constituída 

por diferentes vozes, as quais são assimiladas de formas diversas. Algumas são 

incorporadas como voz de autoridade e resistem à inserção de outras vozes.  

 

Esses são discursos cuja força é centrípeta. Contudo, há vozes permeáveis à 

inserção de outras vozes e estão constantemente abertas a mudanças; é mais 

uma voz entre outras. Esses são discursos cuja força é centrífuga (Fiorin, 2006). 

Nas esferas de atividades utiliza-se a linguagem de acordo com as condições 

específicas de funcionamento e estrutura de tais esferas, tendo em vista 

determinadas finalidades. As esferas podem fazer surgir enunciados que se 

alteram em razão das mudanças operadas nas relações que ocorrem entre os 

membros de determinada esfera de atividade e entre esferas diferentes. Assim, 

os enunciados – ou gêneros – interconectam linguagem e vida social. A 

crucialidade dessa relação é apontada por Fiorin (2006: 69), que afirma: 

O gênero somente ganha sentido quando se percebe a correlação entre 
formas e atividades, assim, ele não é um conjunto de propriedades 
formais isolado de uma esfera de ação [...]. Os gêneros são meios de 
apreender a realidade. Novos modos de ver e conceptualizar a 
realidade implicam o aparecimento de novos gêneros e a alteração dos 
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já existentes [...]. A aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, 
concomitantemente, ao aprendizado de modos sociais de dizer, os 
gêneros. 

 

Os estudos bakhtinianos relacionados aos gêneros constituem importante base 

teórica para o desenvolvimento de algumas abordagens da perspectiva 

sociorretórica dos estudos de gêneros da qual trataremos. Para Carvalho (1995), 

Miller tem grande influência do pensamento de Bakhtin (1979/2000) no que diz 

respeito, por exemplo, à noção de gênero como ação social.  

 

Uma aproximação possível seria a seguinte: embora Bakhtin (1979/2000) não 

tenha tratado explicitamente de “gênero como ação social” (Miller, 2009a: 22), sua 

concepção de que “[...] as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” (Bakhtin 

(1979/2000: 279) traz implícita essa ideia.  

 

Os indivíduos agem em várias esferas de atividade (escola, igreja, empresa, 

partido político), que representam loci sociais nos quais os seres humanos atuam. 

A atuação em um locus só se dá por meio da linguagem, na forma de enunciados 

(os gêneros) relativamente estáveis e adaptados a cada esfera de atividade.  

 

As noções da relação entre linguagem e sociedade e de dialogismo propostas por 

Bakhtin (1979/2000) podem ser identificadas em Bazerman (2006a: 22), para 

quem todo texto está “encaixado em atividades sociais estruturadas e depende de 

textos anteriores que influenciam a atividade e a organização social” e 

“estabelece condições que [...] são levadas em consideração em atividades 

subsequentes”. Bazerman toma como base a concepção dialógica bakhtiniana 

para esclarecer a capacidade que os gêneros têm de estruturarem-se e 

organizarem a sociedade. 

 

No entanto, ressalta (2006a: 50), Bakhtin não tem plena consciência da ação 

social do gênero. Embora os estudos bakhtinianos tenham inspirado as recentes 

reflexões sobre os gêneros, oferecem “apenas pistas mínimas para descrever o 

alcance, a história e os mecanismos de interação social”.  
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Assim como Carvalho (2005), Silveira (2005) e Marcuschi (2008b) compartilham 

da mesma ideia de que a vertente norte-americana dos estudos de gêneros foi 

influenciada pelo pensamento de Bakhtin.  

 

Silveira (2005: 79) defende que os estudos bakhtinianos sobre os gêneros 

discursivos constituem a base para a perspectiva sociorretórica de gênero 

considerando-se que “mesmo envolvendo regularidades, tipificações e restrições, 

os gêneros são passíveis de flexibilização, admitindo uma certa liberdade e 

fluidez nas suas realizações, dependendo do contexto enunciativo”. Marcuschi 

(2008b: 155) ressalta que, de fato, há um ponto em comum entre gênero e sua 

representatividade social, pois não podemos “tratar o gênero de discurso 

independentemente de sua realidade social e de sua relação com as atividades 

humanas”: os enunciados, sejam orais, sejam escritos originam-se das mais 

variadas esferas de atividade humana. 

 

 

2.2 A escola norte-americana de gêneros 

 

 

2.2.1 Da retórica à Nova Retórica 

 

Embora não haja registros históricos, provavelmente a utilização da linguagem 

para persuadir já era algo presente entre os povos antigos, como os chineses, 

hindus, egípcios e hebreus (Reboul, 2000). Ao contrário do que se possa 

acreditar, a origem da retórica não é literária, mas judiciária. 

 

Foram os gregos, por volta de 465 a.C., que primeiro sistematizaram a Retórica 

(do grego, rhetoriké) como disciplina a qual “possibilitava defender qualquer coisa 

e qualquer tese” (Reboul, 2000: 1). Nessa época, na colônia grega de Siracusa, 

Sicília, os cidadãos cujas terras haviam sido usurpadas pelos governantes 

passaram a reclamar seus bens quando da insurreição democrática, ocasião em 

que os tiranos foram a julgamento e a posse foi reinstaurada. 

Para resolver os conflitos judiciários que surgiram dessa contenda, foram 

instalados júris populares. O resultado favorável dependia da eloquência da parte 
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reclamante diante do júri. Assim, a persuasão passou a fazer parte do dia a dia 

dos cidadãos e, em pouco tempo, tornou-se objeto de ensino. O filósofo 

Empédocles, Córax, seu discípulo, e Tísias publicaram uma coletânea de 

preceitos cujos exemplos davam às pessoas comuns da sociedade grega 

possibilidade de recorrerem à justiça. 

 

Após alguns anos, em 427 a.C., a retórica, por meio de Górgias, um dos 

fundadores do discurso epidítico (elogio público), avançou para o campo da 

literatura e produziu textos eloquentes, em prosa, que utilizavam figuras. Até 

então, a prosa para os gregos tinha objetivo funcional, servia apenas para 

transcrever a linguagem oral comum. 

 

Em Arte retórica, considerada a obra seminal dos estudos linguísticos mediados 

pelos discursos, Aristóteles foi capaz de estabelecer o equilíbrio ao sistematizar a 

retórica como ciência. Para o filósofo, o discurso é uma ação direcionada a 

persuadir, noção essa importante, pois confere ao discurso caráter de atividade. 

No caso da Grécia, a atividade discursiva surgia para satisfazer necessidades 

relacionadas à vida social, como a organização da sociedade e a solução de 

conflitos comerciais e jurídicos (Charaudeau; Maingueneau, 2008). 

 

Para contemplar as situações discursivas nas quais o cidadão grego poderia 

atuar, Aristóteles definiu os elementos que compõem o discurso, os tipos de 

ouvinte e os gêneros relacionados, o que pode ser observado no Quadro 3, que 

segue: 
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Quadro 3  Os gêneros do discurso de acordo com Aristóteles 

Gênero Auditório Tempo Ato Valores 
Argumento-

tipo 

Judiciário 

(forense) 
Juízes 

Passado 

(fatos a 

julgar) 

Acusar/ 
Defender 

Justo/Injusto Entimema
29

 

(dedutivo) 

Deliberativo 

(político) 
Assembleia Futuro Aconselhar/ 

Desaconselhar 

Útil/Nocivo Exemplo 

(indutivo) 

Epidítico 

(demonstrativo) 
Espectador Presente Louvar/ 

Censurar 
Nobre/Vil Amplificação 

Fonte: Reboul (2000: 47). 

 

A retórica tinha por objetivo tornar escritores e oradores capazes de produzir 

enunciados adequados a propósitos e audiências específicos em determinadas 

situações. O orador, após identificar o público ao qual dirigir seu discurso e o 

gênero a ser utilizado, deveria definir os argumentos que serviriam para persuadir 

os ouvintes. Observamos, nesse ponto, que, desde a tradição clássica, o conceito 

retórico de gênero relaciona a forma e o estilo do enunciado com determinada 

situação ou ação social em que tal enunciado é proferido (Bazerman, 2006b). 

 

De acordo com Palma (2006), por meio do gênero jurídico (ou judiciário), é 

possível acusar ou defender alguém, sempre com o objetivo de persuadir. Esse 

gênero tem como base o que é justo e o que é injusto e fundamenta a 

argumentação no entimema. O tempo privilegiado é o passado; o orador, um 

advogado diante do tribunal. Já por meio do gênero deliberativo, é possível 

aconselhar ou desaconselhar. Tal caminho persuasivo é feito por um 

representante de partido político perante uma assembleia popular. Tem como 

base o que é útil ou prejudicial à argumentação e fundamenta a argumentação no 

exemplo. O tempo privilegiado é o futuro. Por fim, por meio do gênero epidítico ou 

demonstrativo, é possível censurar ou louvar. Ocorre em datas festivas, quando 

determinadas pessoas são homenageadas ou criticadas diante do público. Tem 

                                                             
29

 Entimema é o argumento em que falta ou está subentendida uma premissa, como ocorre em 
José está com febre, logo está doente, a premissa implícita é todos os que têm febre estão 
doentes. 
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como base o belo e seu caminho persuasivo é a amplificação, de forma a exaltar 

a virtude ou o vício. O tempo privilegiado é o presente. 

 

A retórica permaneceu como disciplina essencial até a Idade Média. No século 

XVI, tornou-se importante meio para elaborar discursos ideológicos e políticos. A 

partir daí, foi sendo reduzida ao estudo de figuras de estilo até desaparecer dos 

currículos escolares.  

 

Na década de 1950, com a publicação de Tratado da argumentação, de Chaïm 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, na Bélgica, e de Os usos do argumento, de 

Stephen Edelston Toulmin, na Grã-Bretanha, os estudos retóricos, nos Estados 

Unidos, foram revitalizados. Surge, então, a nova retórica, “um movimento com 

preocupações pedagógicas acerca do ensino de composição argumentativa” 

(Carvalho, 2005: 130-131).  

 

Em relação aos gêneros literários, os primeiros estudos foram realizados por 

Platão, em A República, obra na qual procurou fundamentar e caracterizar tais 

gêneros (Palma, 2006). Além disso, o filósofo apresentou uma divisão da 

literatura: tragédia e comédia (teatro); ditirambo (poesia lírica) e poesia épica. 

Posteriormente, Aristóteles, em Poética, obra fundamental dos estudos dos 

gêneros literários, classificou o fazer poético em três gêneros: lírico, épico e 

dramático. 

 

Na Idade Média, pouco foi escrito sobre gêneros literários; no entanto, surgiram 

novos gêneros, como o romance de cavalaria, prenúncio do romance como 

conhecido atualmente, que se consolidou na segunda metade do século XVIII. 

 

O Renascimento, por sua vez, retornou às obras clássicas e teorias antigas. As 

primeiras classificações da era clássica foram retomadas e ampliadas; surgiram 

novos gêneros e desenvolveu-se um conjunto de regras para definir os gêneros e 

fixar limites rígidos entre eles. 

 

Com o Romantismo, os gêneros literários libertaram-se do caráter normativo 

conferido à produção artística. As classificações rígidas foram condenadas, assim 
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como as regras que deveriam ser obedecidas em cada gênero. A perspectiva 

romântica passava a considerar o talento do autor e o gosto pessoal na 

composição da obra de arte. 

 

No início do século XX, o conceito de gênero permaneceu relacionado aos 

estudos da área literária e sua classificação ficou restrita a convenções que 

diziam respeito à forma e ao conteúdo. Atualmente, o conceito não se restringe 

mais à literatura apenas. De acordo com Marcuschi (2008b: 147), está 

relacionado à “etnografia, sociologia, antropologia, retórica e linguística”, o que lhe 

confere caráter multidisciplinar e o torna construto e caracterizador de complexas 

relações sociais e psicológicas, conforme mostra Bazerman (2006b). 

 

 

2.2.2 Estudos de gêneros na vertente norte-americana 

 

Os estudos de gêneros têm despertado crescente interesse no meio acadêmico. 

Tanto no Brasil quanto no exterior, muitas pesquisas e discussões têm sido 

desenvolvidas nas mais diversas abordagens.  

 

Conforme esclarece Gomes-Santos (2003: 315-316), relacionadas ao termo 

gênero as denominações refletem a diversidade de tratamento dado ao tema, 

como, por exemplo, “a questão do gênero”, a “noção de gênero”, “o conceito de 

gênero”. Como se não bastasse, continua o autor, há predicações variadas para 

nomear esse objeto: “gênero discursivo”, “gênero do discurso”, “gênero textual”, 

“gênero comunicativo” e “gênero social”. Tudo isso demonstra que o campo 

oferece perspectivas profícuas para reflexões e pesquisas. 

 

Atualmente, as vertentes dos estudos relacionados a gêneros podem ser situadas 

como segue, considerando a sugestão de Marcuschi (2008b): 
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Quadro 4  Perspectivas teóricas dos estudos de gêneros 

 

Escola 

Australiana 

(linguística 

sistêmico-

funcional) 

 Halliday e Hasan 

e Martin 

Relação entre linguagem e suas funções em 
contextos sociais;  

gênero como atividade social desenvolvida 
em determinado contexto. 

Escola Norte-

americana 

 

Nova Retórica 

Miller; Bazerman; 

Freedman e 

Medway 

Gênero como ação social em resposta às 
exigências do contexto;  

regularidades do gênero estão relacionadas 
às esferas de atividade humana. 

Escola 
Swalesiana 

Swales e Bhatia 

Relação entre gêneros e propósitos 
comunicativos;  

tendência à análise das características 
formais do gênero;  

análise dos movimentos retóricos para 
descrever o modo como as informações são 
organizadas para que a intenção 
comunicativa seja satisfeita; 

análise dos dados fornece subsídios para a 
interpretação de situações de interação 
social. 

Escola de 

Genebra 

(interacionismo 

sociodiscursivo) 

Bronckart, Dolz, 

Scheneuwly 

Ensino de gêneros em língua materna; 
ênfase no ensino fundamental;  

preocupação tanto com gêneros orais 
quanto escritos. 

Fonte: adaptado de Marcuschi (2008b: 152-153). 

 

Neste trabalho tomamos como base os estudos de Miller (2009a) e Bazerman 

(2006a, 2006b, 2007), da vertente da Nova Retórica, e Swales (1990, 2004), 

Bhatia (1993), bem como Dudley-Evans (1986) e Bunton (1998, 2002), da 

vertente swalesiana, ambas pertencentes à escola norte-americana dos estudos 

de gêneros.  
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Por meio desse aporte teórico, examinamos o gênero introdução de dissertação 

de mestrado, ao qual pertencem os textos que selecionamos, e refletimos acerca 

das intervenções realizadas pelo profissional de texto30. A seguir, abordamos as 

perspectivas teóricas dos autores citados. 

 

 

Carolyn Miller 

 

Em seu clássico ensaio, Genre as social action, escrito originalmente em 1984, 

Miller (2009a) adota um ponto de vista que articula aspectos sociais e linguísticos 

para mostrar que “a compreensão de gêneros pode ajudar a explicar a maneira 

como encontramos, interpretamos, criamos e reagimos a textos particulares” 

(Miller, 2009a: 22). Os inúmeros contextos sociais dos quais participamos 

diariamente nos levam a adotar determinados gêneros que satisfaçam às 

exigências de interação impostas pela situação retórica colocada.  

 

A autora critica a tendência a classificar os gêneros, “por razões tanto 

pedagógicas quanto teóricas”, não com base na “prática retórica [...] aberta [...] e 

organizada em torno de ações situadas” (pragmática), mas com base em 

aspectos sintáticos e semânticos, que acabam por privilegiar o conteúdo formal 

do gênero e desprezar “a diversidade e a dinâmica da prática retórica” que 

experimentamos nas mais variadas situações sociais (Miller, 2009a: 26-28).  

 

Outra noção que a autora apresenta é a de recorrência, que corrobora a 

compreensão de gênero como ação social. Os gêneros são ações retóricas 

tipificadas, que acontecem sucessivamente. A noção de recorrência está 

relacionada à capacidade de interpretarmos as situações sociais, pois antes da 

ação devemos “interpretar o ambiente material indeterminado; definimos ou 

„determinamos‟ uma situação” (Miller, 2009a: 30), ou seja, antes de respondermos 

a uma situação social, buscamos em nosso estoque de esquemas mentais 

                                                             
30

 Entendemos que as demais vertentes sejam igualmente importantes para os estudos dos 
gêneros, em diferentes perspectivas. No entanto, não vamos detalhá-las por não constituírem a 
fundamentação teórica desta pesquisa. 



50 
 

situações análogas ou tipificadas, que nos digam como agir nas situações 

retóricas vivenciadas.  

 

Como observa a autora, a recorrência de situações retóricas permite-nos 

generalizar respostas retóricas e ter insights de como agir em determinada 

situação. Essa reação ocorre por meio de gêneros, orais ou escritos. No entanto, 

o gênero não se limita à forma, “ele se torna pragmático, completamente retórico, 

um ponto de ligação entre intenção e efeito, um aspecto da ação social” (Miller, 

2009a: 24). 

De acordo com o que propõe a autora, só podemos compreender um gênero e, 

então, agir socialmente por meio da interpretação de determinada situação 

retórica, pois “no centro da ação encontra-se um processo de interpretação” do 

ambiente material e do evento real (Miller, 2009: 30). Esse processo de 

interpretação e reconhecimento permite-nos relacionar o que já conhecemos com 

aquilo que nos é apresentado como novo. Consequentemente, o que ainda não 

conhecemos se torna familiar e passamos de um estado de não saber para um 

estado de saber como agir na nova situação. Essa nova situação, uma vez 

tipificada, entra em nosso estoque de conhecimentos e, futuramente, será 

utilizada para tipificar outras novas situações. 

 

A abordagem de gênero proposta pela autora baseia-se “na prática retórica, nas 

convenções de discurso que uma sociedade estabelece como maneiras de „agir 

junto‟” (Miller, 2009a: 41). Essa perspectiva, de acordo com a autora, não permite 

classificações porque considera os gêneros em sua dinamicidade – eles se 

modificam, se desenvolvem e decaem. A complexidade e a diversidade da 

sociedade refletem-se na grande quantidade de gêneros existentes. Assim, 

quanto mais diversificada a sociedade, no que diz respeito à sua estrutura social, 

política, econômica, tecnológica, mais gêneros são criados em resposta à 

necessidade de seus membros serem bem-sucedidos do ponto de vista 

comunicativo. 

 

Miller (2009a: 43) faz, ainda, uma analogia entre “artefato cultural” e gênero. Para 

a autora, ambos representam o raciocínio e os propósitos que caracterizam 
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determinada cultura. Seguindo essa concepção de gênero, podemos entendê-lo 

não como um conjunto de formas e regras acerca do modo como se elabora 

determinado texto, mas, indo além, como um elemento representativo de uma 

cultura, utilizado em determinado tempo e lugar.  

 

Em Comunidade retórica: a base cultural dos gêneros, Miller (2009b) retoma o 

texto de 2009 (a), originalmente publicado em 1984, para discuti-lo mais 

detidamente. De acordo com ela, os gêneros são como os objetos que os 

arqueólogos encontram, pois denominar 

 

um gênero de „artefato cultural‟ é um convite a vê-lo da forma como um 
antropólogo vê um artefato material de uma civilização antiga, como um 
produto, que tem funções particulares, que se encaixa dentro de um 
sistema de funções e de outros artefatos [...] muito do que sabemos da 
cultura de Grécia antiga, aprendemos de padrões recorrentes – na 
cerâmica, na escultura e na arquitetura, assim como no discurso [...]. 
Como portadores de cultura, esses artefatos literalmente incorporam 

conhecimento (Miller, 2009b: 49) [grifo da autora]. 
 

Entendendo os discursos produzidos na Grécia antiga (não apenas os 

pertencentes aos gêneros judiciário, político e epidítico, mas também os demais; 

os discursos literários, o drama, a poesia e os tratados que versavam sobre 

questões eruditas) como portadores de cultura, Miller (2009b: 48/49) nos oferece 

a perspectiva de compreender os gêneros como “construções culturais”, o que 

nos permite “caracterizar uma cultura através de seu conjunto de gêneros”. 

 

A abordagem de Miller (2009a, 2009b) toma o gênero como ação social, situada e 

histórica, e como artefato cultural, não como elemento que se sobrepõe às 

estruturas sociais ou as reflete, mas como “parte constitutiva da sociedade”, nas 

palavras de Marcuschi (2008a: 20). O que há é uma relação entre linguagem e 

práticas sociais, aspectos cognitivos, interesses, relações de poder, tecnologias, 

atividades discursivas. 

 

Nesse sentido, Bhatia (2009) também estabelece uma relação intrínseca entre 

língua e sociedade. Para ele, os gêneros são socialmente construídos e 

controlados pelas práticas sociais; é por meio dos gêneros que os membros das 
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comunidades discursivas comunicam-se entre si e estabelecem interações uns 

com os outros. 

 

Charles Bazerman  

 

Os estudos de Bazerman (2006a, 2006b, 2007) são focados em questões 

relacionadas à escrita e aos usos e consequências sociais de sua aprendizagem. 

Em suas pesquisas, o autor, assim como os outros que apresentamos (cf., por 

exemplo, Miller, 2009a, 2009b; Swales, 1990), tem buscado subsídios em áreas 

de conhecimento variadas: psicologia, antropologia, história, retórica, linguística, 

entre outras. Essa diversificação de fontes teóricas presente nas suas 

formulações conceituais permite-nos ter acesso a várias perspectivas acerca da 

escrita, do gênero, de comunidades discursivas. 

 

Alinhamo-nos com Bazerman (2006b: 11) no que diz respeito ao fato de a escrita 

estar “imbuída de agência”, ou seja, não haveria escrita se “não trabalhássemos 

nem nos arriscássemos ao fazê-la”. Dessa perspectiva, podemos entender que, 

ao intervir no texto, o copidesque participa do processo de escrita, embora não no 

mesmo momento enunciativo do autor. Ele concorre para a existência do texto, 

trabalha para seu aprimoramento de forma a favorecer a compreensão do leitor e 

alcançá-lo “através do tempo e do espaço”, para compartilhar pensamentos, 

interagir com ele, influenciá-lo.  

O autor esclarece que os textos capazes de criar significados e interações, de 

certa forma congruentes, são “realizações notáveis”, no entanto, apenas parte do 

significado está nas qualidades particulares dos textos; muito está nas relações 

estabelecidas na realidade socio-histórica em que textos, usuários e interações 

ligam-se a atividades regularizadas. Essa ligação “envolve a construção de 

tipificações e um lado discursivo importante da tipificação se encontra no gênero” 

(Bazerman, 2007: 156-157). 

 

Do que podemos depreender, também para Bazerman (2007), o gênero envolve 

traços linguísticos e contextuais e está situado socio-historicamente. Entendemos 

que os gêneros, mais do que atos comunicativos, são formas linguísticas que nos 
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permitem reconhecer e construir ações recorrentes que acontecem em situações 

tipificadas. Por meio das formas genéricas organizamos “um mundo simbólico 

sempre fluido”, a sociedade, as relações entre indivíduos ou grupos, nossos 

pensamentos e comportamentos em determinada situação comunicacional 

(Bazerman, 2006b: 60). 

 

Ao reconhecer determinado texto como apropriado para uma dada situação 

retórica, mobilizamos os conhecimentos necessários e os organizamos 

mentalmente para concretizá-los na forma de um gênero. Uma vez tendo claro 

qual gênero é mais adequado para a situação, fazemos uso de procedimentos 

que conhecemos para produzir um texto que responda a determinada situação 

retórica.  

 

Quanto maior a estabilidade da situação retórica e quanto mais a ação apropriada 

for regulada, mais claros serão os critérios para atingir o sucesso no ato 

comunicativo, isto é, mais certeza teremos de como os leitores interpretarão e 

responderão ao texto. Pensemos no ambiente acadêmico e nos numerosos 

gêneros produzidos nele decorrentes de situações retóricas determinadas. Tais 

situações são relativamente estáveis, assim como seus enunciados, ou gêneros. 

Parte das exigências a serem cumpridas para a obtenção do grau de mestre diz 

respeito à elaboração da dissertação, um gênero altamente tipificado que diz 

muito sobre como devemos agir no âmbito textual: que estilo de escrita adotar, 

que movimentos retóricos seguir, que elementos lexicais devem compor esse 

texto. 

 

Esse “complexo processo interativo” faz emergir o texto, que se tornará público. 

Entre o produto bruto e o produto final, ocorrem formulações e reformulações 

textuais, as quais podem ser incorporadas ou não ao texto. Cada uma dessas 

intervenções ao longo do tratamento textual representa uma ação significativa no 

caminho de elaboração do texto final, pois firma “uma presença social num campo 

letrado de ação social”. Passamos a viver, então, com “as consequências sociais 

do texto”. Criamos uma presença social que se relaciona com determinada 

comunidade discursiva (Bazerman, 2007: 53-54). 
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Por meio da escrita podemos tornar nossas palavras mais coerentes e reflexivas, 

de forma a prover enunciados, de fato, significativos. Nas palavras de Bazerman 

(2007: 117), a “escrita, através da antecipação retórica de nossa audiência e do 

efeito de nossas palavras, provê oportunidades para que nos tornemos mais 

reflexivos e ponderados em nossas relações com nossos ouvintes e com as 

interpretações sociais das palavras que pronunciamos”. O espaço da escrita do 

qual fala Bazerman (2007) faz-nos pensar no momento do tratamento textual 

como uma parte significativa tanto para o profissional de texto quanto para o autor 

e para os leitores: trata-se também de um momento de criação de sentidos. 

 

Consideramos que, por meio do tratamento textual, o copidesque, ao sugerir 

alterações ou questionar modos de dizer, conduz o autor a tornar-se leitor de seu 

próprio texto, vislumbrar outros caminhos interpretativos ou mesmo interpretações 

futuras dos leitores, antes não consideradas. O processo de tratamento textual é 

uma forma de agir socialmente, pois o copidesque assume o papel de agente na 

medida em que suas intervenções são um esforço para que os textos possam se 

realizar ao máximo. De acordo com Bazerman (2006b: 12-13), ao escrever para 

realizar um trabalho profissional, seja como jornalista, advogado, 
professor ou vendedor, ela [a pessoa] está atuando como agente, ao 
ganhar a vida e fazer avançar positivamente o trabalho de sua profissão 
ou da organização da qual faz parte [...] permanecemos agentes em 
toda nossa escrita; nossos textos são atos de nossa vontade, motivados 
pelos nossos desejos e intenções. 

 

No que diz respeito à abordagem dos gêneros, Bazerman (2006a) assume a 

perspectiva que considera o gênero como ação social. Suas discussões baseiam-

se na noção de interação em uma situação histórico-cultural. Explicando mais 

claramente, temos que, ao utilizar textos, o indivíduo não só organiza suas ações 

cotidianas como também cria significações e fatos sociais em um processo 

interativo tipificado em um sistema de atividades que ordena as ações 

discursivas. 

 

A noção de gênero apresentada pelo autor toma dimensões mais amplas ao ser 

relacionada a fato social. O autor afirma que identificar um gênero historicamente, 

em determinado tempo e espaço, leva o conceito de gênero de um fato que reside 
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nos textos para um fato social, real, o que implica a participação do indivíduo 

como agente, que transforma suas ações e intenções inteligíveis para o outro. 

  

Os textos relacionam-se com atividades sociais as mais variadas, estruturadas, 

que dependem de textos anteriores para criar condições de sucesso para o ato 

comunicativo. Textos bem-sucedidos criam fatos sociais, que são ações 

significativas realizadas por meio da linguagem, por meio de textos padronizados, 

típicos, facilmente compreensíveis, denominados gêneros (Bazerman, 2006a). 

 

Com o objetivo de descrever como os gêneros se configuram e se encaixam na 

organização social, Bazerman (2007) apresenta os conceitos de conjunto de 

gêneros, sistema de gêneros e sistemas de atividades que, segundo ele, se 

sobrepõem.  

 

Conjunto de gêneros diz respeito aos textos que um indivíduo produz, na 

modalidade oral ou escrita, quando atua em determinado papel. Um aluno de pós-

graduação stricto sensu, por exemplo, utiliza gêneros variados, em ambas as 

modalidades, para comunicar seus estudos em congressos, produzir textos 

solicitados pelos professores, elaborar relatórios para agências de fomento ou, 

simplesmente, para organizar suas leituras.  

 

Um sistema de gêneros, por sua vez, agrupa os diversos conjuntos de gêneros 

que os indivíduos produzem ao desempenhar atividades organizadas e inter-

relacionadas e também envolve as relações padronizadas estabelecidas na 

produção, circulação e utilização desses gêneros. Esse sistema de gêneros faz 

parte do sistema de atividades, que se refere a um frame conforme explica 

Bazerman (2006a: 33), que organiza o trabalho relacionado à produção dos 

gêneros.  

 

Há situações em que os gêneros orais se sobrepõem aos gêneros escritos, mas, 

quando passamos a atuar em contextos educacionais e profissionais, a escrita 

torna-se particularmente importante. De acordo com Bazerman (2006a: 34), 

considerar “[...] o sistema de atividades junto com o sistema de gêneros é 

focalizar o que as pessoas fazem e como os textos ajudam as pessoas a fazê-lo, 
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em vez de focalizar os textos como fins em si mesmos”. Essa abordagem eleva o 

texto ao patamar de produto de relações sociais, em vez de considerá-lo mero 

resultado material da combinação de palavras, frases e parágrafos sobre 

determinado tópico. 

 

Em síntese, um dos temas centrais discutidos por Bazerman (2006a, 2006b, 

2007) é a escrita como ferramenta do agir social. Nessa visão social da escrita, o 

autor entende os gêneros como formas de vida e de ação, pois a “abordagem 

social de gênero transforma-o em uma ação social, e assim em uma ferramenta 

de agência” (Bazerman, 2006b: 19). Da escrita de textos elaborados, como teses 

acadêmicas, pareceres ou artigos científicos ao preenchimento de formulários de 

Imposto de Renda ou à redação de e-mails, por exemplo, permanecemos 

agentes, pois esses textos são atos de nossa vontade que encontram motivação 

em nossos desejos e intenções; são situações em que “a escrita nos ajuda a 

tornar real e forte nossa presença num mundo social em que asseveramos 

nossas necessidades e nosso valor” (Bazerman, 2006b: 13). 

 

John M. Swales 

 

As concepções teórico-metodológicas de Swales (1990) têm constituído a base 

para diversas pesquisas relacionadas à análise de gêneros textuais, em 

particular, os que circulam nos âmbitos acadêmico-científico e profissional. As 

investigações de Swales (1990) na área de análise de gêneros têm resultado em 

conceitos que permitem o reconhecimento de um gênero e as práticas sociais que 

o envolvem, em uma perspectiva sociorretórica.  

 

A concepção swalesiana de gêneros é resultado da influência de áreas de 

conhecimento variadas, o que conferiu ao termo características ecléticas. Como 

ressalta o autor, “ser eclético é ser capaz de tomar emprestado aspectos das 

atividades de comunidades discursivas distintas” (Swales, 1990: 13). Tais 

influências advieram das seguintes áreas: 
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 estudos variacionistas, principalmente, das variedades funcionais do inglês 

tanto no campo mais amplo do inglês instrumental quanto no mais restrito 

da análise de gêneros; 

 estudos relacionados às quatro estratégias de aprendizagem da linguagem: 

ler, escrever, ouvir e falar. No caso dos gêneros, por exemplo, as 

estratégias utilizadas pelos especialistas para elaborar um artigo de 

pesquisa; 

 abordagens situacionais, que se preocupam em tornar a aprendizagem 

mais significativa por meio do entendimento do contexto;  

 abordagens de noções e funções dos enunciados, com foco na 

aprendizagem; dependendo do propósito comunicativo do enunciador, um 

enunciado pode ter mais de uma função e uma função pode ser realizada 

por vários enunciados. Para Swales (1990), considerar os enunciados 

como portadores de apenas uma função é uma simplificação perigosa; 

 análise do discurso, em especial, em aspectos relacionados à organização 

textual e aos recursos discursivos; 

 sociolinguística, influência de Halliday, em especial a perspectiva de língua 

como processo sociossemiótico, e de Hymes a Gumperz, em especial, a 

perspectiva sociointeracionista; 

 estudos relacionados ao contexto de escrita, com foco na noção proposta 

por Miller de gênero como veículo da ação social e na importância 

renovada do contexto na escrita de gêneros acadêmicos proporcionada 

pelos estudos retóricos na linha de Bazerman; 

 antropologia cultural, principalmente, as ideias do antropólogo cultural 

Clifford Geertz sobre conhecimento localizado produzido pelos indivíduos 

que pertencem a determinado ambiente social e sobre o modo como isso 

se reflete nas abordagens sociais da escrita.  

 

A fim de fornecer meios para um entendimento mais amplo do conceito de 

gêneros, Swales (1990) buscou subsídios teóricos em quatro campos de 

conhecimento distintos: estudos folclóricos, literários, linguísticos e retóricos. Tais 

informações serviram de base para que o autor formulasse seu próprio conceito 

de gêneros, como veremos adiante. 
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Na área dos estudos folclóricos, os gêneros são passíveis de serem classificados. 

O valor da classificação está em constituir uma ferramenta de pesquisa para 

arquivar exemplares de textos de diferentes gêneros. Os pesquisadores do 

folclore consideram os gêneros tipos ideais de texto, não textos reais, os quais 

podem se desviar do ideal. Da perspectiva do folclore, os gêneros são vistos 

como formas permanentes, as quais, no entanto, podem sofrer alterações em 

razão de sua utilização na sociedade. Os gêneros também têm um valor 

sociocultural, pois contribuem para satisfazer as necessidades sociais e 

espirituais dos grupos. Swales (1990) enfatiza que essa abordagem leva o 

analista de gênero a considerar como uma comunidade entende os gêneros, 

como os classifica, como os utiliza e com que finalidade. 

 

Com base nos estudos literários, Swales (1990) observa que as convenções são 

transgredidas para dar lugar à originalidade. No entanto, transgredir determinada 

forma genérica não significa fazer desaparecer um gênero, mas transformá-lo, dar 

lugar a outro gênero. A ênfase aqui está na instabilidade que leva à evolução de 

um gênero e a variações do mesmo gênero. 

 

Os estudos linguísticos, tradicionalmente, dedicam-se a aspectos no nível da 

frase, em parte, por causa da relação do termo gênero com a literatura. Swales 

(1990) observa que o termo é utilizado por linguistas que adotam uma abordagem 

etnográfica, segundo a qual os gêneros são tipos de eventos comunicativos 

utilizados em determinadas situações sociais, ou uma abordagem sistêmico-

funcional, segundo a qual os gêneros são variações do uso da linguagem 

(registro), considerando-se o campo (o tipo de atividade na qual o discurso 

ocorre), a relação (o status dos participantes do ato comunicativo e o papel que 

exercem nele) e o modo (a modalidade oral ou escrita). 

 

Ainda quanto aos estudos linguísticos, outro aspecto destacado por Swales 

(1990) diz respeito ao fato de que os gêneros realizam propósitos sociais por 

meio dos discursos. As estratégias verbais permitem que o usuário da língua 

realize determinado gênero. 
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Por fim, a retórica suscitou o interesse de Swales (1990), em especial, em relação 

aos estudos desenvolvidos por Miller (2009a). Entre as perspectivas adotadas 

pela autora, Swales (1990) destaca: a) a questão da instabilidade dos gêneros em 

razão da diversidade de relações observadas na sociedade; b) o fato de que o 

foco deve estar na ação social que o gênero realiza em vez de estar em sua 

forma discursiva; c) a ideia de que conhecer os gêneros é essencial para que os 

membros de uma comunidade tenham claros não só os objetivos a serem 

alcançados como também a maneira como fazê-lo. 

 

Com base nessas quatro áreas – estudos folclóricos, literários, linguísticos e 

retóricos –, Swales (1990) elaborou o próprio conceito de gênero, que não se 

restringe à mera definição, pois envolve propósito comunicativo, comunidade 

discursiva e prototipicidade, aspectos que podemos reconhecer a seguir: 

  

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos em que 
os membros compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. 
Tais propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da 
comunidade discursiva original e, portanto, constituem a lógica do 
gênero. Essa lógica modela a estrutura esquemática do discurso, 
influencia e restringe escolhas relacionadas a conteúdo e estilo. O 
propósito comunicativo é tanto um critério privilegiado como um aspecto 
que mantém o escopo do gênero focado em determinada ação retórica. 
Além do propósito, exemplares de gênero trazem padrões de 
similaridade variados no que diz respeito à estrutura, ao estilo, ao 
conteúdo e à audiência-alvo. Se as possíveis expectativas em relação 
ao gênero forem realizadas, o exemplar será considerado prototípico 
pela comunidade discursiva original. As denominações dos gêneros 
herdadas e produzidas por determinadas comunidades discursivas e 
importadas por outras constituem uma comunicação etnográfica valiosa, 
porém, tipicamente, necessitam de nova validação (Swales,1990: 58).  

 

A fim de que seja possível reconhecer um gênero como tal, Swales (1990) 

considerou cinco características essenciais: classe, propósito comunicativo, 

prototipicidade, lógica ou razão subjacente e terminologia, detalhadas a seguir: 

 

 classe: categoria em que textos semelhantes, do mesmo gênero, são 

agrupados. De acordo com essa noção, o gênero é uma classe de eventos 

comunicativos constituídos pelo próprio discurso e pelos participantes, bem 

como pela função do discurso, pelo ambiente de produção e recepção e 

pelos aspectos sociais e históricos; 
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 propósito comunicativo: critério fundamental para definir um gênero, pois 

determina não somente a sua estrutura mas também aspectos 

relacionados ao conteúdo e estilo. Em razão do propósito comunicativo, o 

gênero conserva seu foco em uma ação retórica determinada. No entanto, 

o autor admite que nem sempre é fácil identificar o propósito comunicativo 

de um gênero, já que é possível que um gênero abrigue mais de um 

propósito ou que um propósito não seja reconhecido como tal. Em trabalho 

posterior, escrito originalmente em 2001, em coautoria com Askehave, os 

autores movidos pelo caráter problemático da questão31, afirmam que o 

propósito comunicativo como critério de identificação de um gênero não é 

suficiente, pois 

  

o propósito comunicativo não pode, por si mesmo, ajudar os analistas a 

decidirem rápida, tranquila e indiscutivelmente quais entre os textos A, 

B ou C pertencem ao gênero X ou Y [...] o que é imediatamente 

manifesto ao analista de gênero não é o propósito, e sim a forma e o 

conteúdo (Askhave e Swales, 2009: 228). 

 

Assim, eles indicam dois procedimentos analíticos para que seja possível 

identificar um gênero: o textual/linguístico e o contextual. No caso do 

primeiro, são examinados a estrutura, o estilo e o conteúdo do gênero, bem 

como o propósito comunicativo; posteriormente, o propósito deve ser 

revisto para confirmar ou redefinir o gênero. No Quadro 5, há o esquema 

proposto pelos autores: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 Askhave e Swales (2009) analisam três exemplares de gêneros: lista de compras, resposta à 
carta de recomendação e folders empresariais. Os autores demonstram que, embora pareça 
simples definir o propósito comunicativo de cada um desses exemplares de gêneros, o fato é que 
a tarefa mostra-se bastante complexa. A finalidade de uma lista de compras, por exemplo, é 
lembrar alguém acerca do que comprar no supermercado. No entanto, como explicam os autores, 
o propósito comunicativo desse gênero pode ser o de evitar compras desnecessárias, conforme 
apontado por Witte (1992 apud Askhave e Swales, 2009) 
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Quadro 5 – Análise de gêneros com base no texto 
(procedimento textual/linguístico) 

1. estrutura + estilo + conteúdo + “propósito”32 

2. “gênero” 

3. Contexto 

4. Repropósito33 do gênero  

5. Revisão do status do gênero 

Fonte: Askhave e Swales (2009: 239). 

 

Já no procedimento contextual, as etapas de identificação envolvem, além 

do propósito, os aspectos contextuais, como identificação da comunidade 

discursiva que utiliza o gênero, seus valores, objetivos e o conjunto de 

gêneros que utiliza. No quadro que segue, apresentamos o esquema 

proposto pelos autores: 

 

Quadro 6 – Análise de gêneros com base no contexto 
(procedimento contextual) 

1. Identificação da comunidade discursiva 

2. Valores, objetivos e condições materiais da 
comunidade discursiva 

3. Ritmo de trabalho e expectativas 

4. Repertório de gêneros e normas de etiqueta 

5. Repropósito dos gêneros  

6. Características dos gêneros 

Fonte: Askhave e Swales (2009: 240). 

 

Askhave e Swales (2009) esclarecem que a escolha de um ou outro 

procedimento de análise depende da perspectiva adotada pelo 

                                                             
32

 As aspas indicam o status provisório dos termos propósito e gênero (Swales, 2004). 

33
 O vocábulo repropósito, tradução literal do termo repurposing, não está dicionarizado em nossa 

língua. 
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pesquisador: a tradicional, baseada no texto (perspectiva linguística), ou a 

alternativa, baseada no contexto (perspectiva etnográfica). Ambos os 

esquemas, porém, indicam que o propósito comunicativo deve ser revisto 

ao final da análise (repropósito do gênero). Só então, de acordo com os 

autores, o analista terá condições para avaliar as implicações que os dados 

obtidos no processo podem ter sobre o propósito comunicativo do gênero e 

sobre o próprio gênero; 

 prototipicidade: do ponto de vista de Swales (1990), os textos que mais 

satisfazem as características de um gênero e com o qual são mais 

parecidos são os mais típicos ou prototípicos, os quais são facilmente 

reconhecidos pelos usuários como exemplares de determinado gênero; 

 lógica ou razão subjacente: os membros experientes das comunidades 

discursivas utilizam-se dos gêneros para satisfazer seus objetivos 

comunicativos, reconhecem os propósitos comunicativos de forma 

consciente; já os membros novatos podem reconhecer, parcialmente, o 

propósito de um gênero e, no caso dos não membros, eles podem até não 

reconhecê-lo. É por meio do reconhecimento dos propósitos que se dá a 

racionalidade da qual surgem as convenções do gênero. Tais convenções, 

que dizem respeito a conteúdo, estrutura textual, escolhas sintáticas e 

lexicais, precisam ser respeitadas para que o usuário tenha sucesso no seu 

ato comunicativo; 

 terminologia: os termos adotados pela comunidade discursiva dizem muito 

da maneira como os membros entendem e percebem as ações retóricas 

recorrentes. Swales (1990) chama a atenção para a problemática desse 

critério: é possível que um mesmo evento tenha mais de uma 

nomenclatura, o que pode confundir o usuário do gênero; além disso, ao 

longo do tempo, as ações relacionadas a determinado gênero podem se 

modificar, embora a denominação continue a mesma. 

 

O principal motivo que moveu Swales (1990) a elaborar o conceito de gênero foi a 

problemática relacionada ao fato de se considerar o gênero apenas uma fórmula 

textual, visão reducionista, segundo o autor, pois não considera o contexto e limita 

o uso eficaz dos gêneros em situações comunicacionais. Essa preocupação 

encontra justificativa no fato de o autor ter como foco oferecer ferramentas para 
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que os usuários nativos e não nativos da língua inglesa desenvolvam a 

competência comunicativa da escrita nesse idioma no contexto acadêmico. 

  

Dominar os gêneros acadêmicos é de fundamental importância para estudantes e 

pesquisadores que se dedicam à investigação científica e precisam divulgar seus 

trabalhos em periódicos (Silveira, 2005). Nessa direção, conforme destaca Motta-

Roth (2001), os objetivos dos vários gêneros acadêmicos são muito específicos, 

um artigo, uma dissertação ou uma resenha têm propósitos comunicativos 

diferentes e são elaborados tendo em vista a comunidade discursiva à qual 

pertencem. É importante que o usuário do gênero reconheça esses aspectos a 

fim de seja capaz de satisfazer os objetivos individuais ou do grupo.  

 

A noção de comunidade discursiva está atrelada à noção de gênero, em outras 

palavras, um conjunto de gêneros caracteriza determinada comunidade 

discursiva, por exemplo, um léxico específico pode caracterizar o estilo de alguns 

gêneros em certa comunidade (Sousa, 2009a).  

 

Para Swales (1990), os gêneros pertencem às comunidades, não aos indivíduos, 

aspecto que esclarece em sua definição de comunidade discursiva, segundo a 

qual  

 

comunidades discursivas são redes sociorretóricas que se formam para 
trabalharem tendo em vista objetivos comuns. Uma das características 
que os membros estabelecidos dessas comunidades possuem é a 
familiaridade com determinados gêneros utilizados como apoio 
comunicativo para alcançar tal conjunto de objetivos. 
Consequentemente, os gêneros são propriedade das comunidades 
discursivas; isto é, os gêneros pertencem às comunidades discursivas, 
não a indivíduos, a outros tipos de agrupamentos ou a comunidades de 
fala mais amplas (Swales, 1990: 9)34. 

 

Observamos que o autor diferencia comunidade discursiva de comunidade de 

fala. Essa é mais ampla, seus membros participam desde o nascimento, é um 

                                                             
34

 Discourse communities are sociorhetorical networks that form in order to work towards sets of 
common goals. One of the characteristics that established members of these discourse 
communities possess is familiarity with the particular genres that are used in the communicative 
furtherance of those set of goals. In consequence, genres are the properties of discourse 
communities; that is to say, genres belong to discourse communities, not to individuals, other kind 
of grouping or to wider speech communities. 
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agrupamento sociolinguístico; aquela é mais restrita, ou seja, para se tornar um 

membro é preciso treinamento ou qualificação relevante, é um agrupamento 

sociorretórico.  

 

O fato de Swales (1990) ter considerado a comunidade discursiva estável, 

caracterizada pelo consenso entre seus membros, e não ter incorporado a ideia 

de evolução e mudanças que acontecem nas comunidades (adoção de novos 

gêneros e transformação de gêneros já existentes, por exemplo) fez o conceito 

ser alvo de críticas, que levaram o autor a rever as noções de propósito 

comunicativo, conforme discutido anteriormente, e de comunidade discursiva. 

 

Conforme explicam Biasi-Rodrigues, Hemais e Araújo (2009), ao reconhecer que 

as comunidades de fala e as comunidades discursivas interagem e influenciam-se 

reciprocamente, Swales (2009) dilata a noção de comunidade discursiva. Na nova 

concepção, as comunidades discursivas estão abertas à “inserção do novo na 

comunidade”, consequentemente, surgem novos gêneros para dar conta da 

diversidade das práticas sociais. O grupo não é estável e os membros nem 

sempre estão em acordo quanto aos pontos de vista uns dos outros; além disso, o 

grupo evolui naturalmente, resultado das necessidades que surgem no âmbito da 

sociedade. Por fim, a comunidade discursiva pode até “comportar a divergência, a 

falta de união e o preconceito entre os membros” (Biasi-Rodrigues, Hemais e 

Araújo, 2009: 25-26). 

 

De acordo com Hemais e Biasi-Rodrigues (2005: 128-129), a abordagem 

swalesiana estabelece uma “interdependência” entre texto (sua estrutura, seu 

conteúdo e suas características genéricas) e contexto (a comunidade discursiva 

usuária do gênero, seus valores, suas práticas e expectativas). Conforme as 

autoras destacam, o texto sempre foi foco de constantes estudos por parte de 

Swales, em especial, no que se refere ao ensino de inglês para fins específicos. 

Ainda que o autor não ofereça uma metodologia rígida para análise de gêneros, 

sua contribuição “parece querer trazer um conhecimento mais amplo para os 

estudos teóricos de gênero através de estudos aplicados”. 
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A primeira tentativa de Swales de propor um modelo de análise retórica foi em 

1981, na obra Aspects of article introductions. Para chegar a esse modelo 

considerado pioneiro, ele examinou 48 introduções de artigos de pesquisa de 

áreas diversas, como física, eletrônica, engenharia química, biologia, medicina e 

ciências sociais (Bunton, 1998).  

 

O autor notou que as introduções dos textos que analisou apresentavam quatro 

semelhanças regulares na organização da informação. Essas semelhanças foram 

denominadas moves (movimentos). Cada movimento, por sua vez, engloba o que 

o autor denominou de steps (passos), que revelam como as informações são 

distribuídas ao longo do texto. A junção desses blocos de informação, cujas 

funções comunicativas são específicas, formam a totalidade de um texto (Motta-

Roth; Hendges, 1998). 

 

Em análise de gêneros, o termo movimento refere-se a uma unidade discursiva 

ou retórica que desempenha uma função comunicativa coerente em um discurso 

escrito ou oral. Essa unidade é funcional, não formal, uma vez que não se limita 

às fronteiras da oração ou do parágrafo. Um movimento pode ser realizado por 

meio de uma só oração ou por várias orações, também pode ocorrer ao longo de 

vários parágrafos (Swales, 2004).  

 

No primeiro movimento, informa-se o campo em que se localiza o assunto, bem 

como sua importância. No segundo, sintetizam-se as pesquisas realizadas 

anteriormente. Já no terceiro movimento, indica-se o caminho pelo qual a 

pesquisa contempla a área não abordada pelos estudos anteriores ou indica 

caminhos pelos quais a pesquisa poderia ser ampliada. Por fim, no quarto 

movimento, introduz-se a pesquisa desenvolvida35 por meio da apresentação dos 

objetivos ou do trabalho realizado. 

 

 

 

 

                                                             
35

 A fim de evitar ambiguidade, optamos por traduzir a expressão presente research, que consta 
nos modelos dos autores, por pesquisa desenvolvida, uma vez que, se traduzíssemos por 
presente pesquisa haveria a possibilidade de estabelecer relação com nosso próprio estudo. 
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Quadro 7 – Modelo de Swales da organização retórica  
de introduções de artigos de pesquisa (1981) 

Movimento 1: Estabelece o campo de pesquisa 

a: Mostra a centralidade do assunto ou 

b: Indica o conhecimento atual sobre o assunto ou 

c: Atribui características-chave 

Movimento 2: Resume pesquisas anteriores 

Movimento 3: Prepara o campo para a pesquisa desenvolvida 

a: Indica lacuna ou 

b: Levanta questão ou 

c: Amplia a descoberta 

Movimento 4: Introduz a pesquisa desenvolvida 

a: Apresenta o objetivo ou 

b: Descreve a pesquisa desenvolvida 

Fonte: Bunton (1998: 146). 

Embora esse modelo tenha exercido certa influência nos estudos de gênero da 

época, alguns pesquisadores notaram algumas dificuldades em sua aplicação, 

dentre elas, a dificuldade em distinguir o Movimento 1 (Estabelece o campo de 

pesquisa) do Movimento 2 (Resume pesquisas anteriores), como admite o próprio 

Swales (1990).  

 

Dudley-Evans (1986), por exemplo, observou que, em certos textos, os 

movimentos e passos ocorriam de forma cíclica, ou seja, repetiam-se e 

combinavam-se de variadas maneiras, aspecto não contemplado por Swales em 

virtude do corpus selecionado não ser composto por textos extensos o suficiente 

para mostrar esse aspecto.  

 

Em 1990, na obra Genre analysis – English in academic and research settings, 

Swales revisou o modelo de 1981 e propôs um novo modelo, o CARS (Create a 

Research Space). O autor ampliou a análise anterior para um corpus constituído 

por 110 introduções de áreas de conhecimento diversas. O modelo resultante tem 

sido aplicado ao estudo de gêneros variados e utilizado no ensino da escrita, não 

só em língua inglesa, nas esferas acadêmica e profissional. Nessa obra, o autor 

estabelece os critérios que identificam um gênero textual e formaliza os conceitos 

de comunidade discursiva e propósito comunicativo.  
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Nessa revisão do modelo inicial houve a redução de quatro movimentos para três. 

Na nova versão, Swales (1990) identificou 11 passos distribuídos nos três 

movimentos, como podemos observar adiante, no Quadro 8. 

 

De acordo com o autor, um movimento (move) refere-se a uma unidade discursiva 

ou retórica que desempenha uma função comunicativa nos discursos orais ou 

escritos. Embora um movimento possa coincidir com uma unidade gramatical, por 

exemplo, uma sentença ou um parágrafo, devemos pensá-lo como sendo mais 

flexível no que diz respeito à realização linguística. Um movimento pode se 

realizar por meio de uma só sentença ou por meio de várias sentenças, por um 

parágrafo ou mais. Um movimento retórico é uma unidade funcional, não formal 

(Swales, 1990).  

 

No movimento 1, cujo propósito é estabelecer o campo da pesquisa, podem 

ocorrer três passos: no passo 1, o autor foca na importância da área da pesquisa, 

de modo a chamar a atenção do leitor; no passo 2, faz generalizações sobre o 

conhecimento ou a prática corrente; no passo 3, cita autores que realizaram 

estudos na área e relata o que eles constataram. Como a característica desse 

movimento é oferecer informações mais generalizadas acerca do assunto, algo 

como apresentar ao leitor o “estado da arte”, relatar pesquisas já realizadas, o 

esforço retórico é de baixa intensidade. 

 

O movimento 2, de acordo com Swales e Feak (1994), é o movimento-chave nos 

artigos de pesquisa, pois liga o movimento 1 (o que já foi realizado na área) ao 

movimento 3 (do que trata a pesquisa realizada naquele momento) e estabelece a 

motivação para o estudo. O autor identifica um espaço no qual sua pesquisa 

possa ser inserida. Ao final do movimento 2, o leitor já deve ter uma noção 

razoável do que está por vir no movimento seguinte (o 3).  

 

No movimento 2, o autor a) apresenta alegações contrárias aos estudos 

anteriores; b) mostra que, na área de conhecimento em questão, há lacunas36 que 

                                                             
36

 O termo lacuna origina-se do latim lacuna, que significa “buraco, falha, defeito” (Houaiss, 2009: 
s/p). Ao indicar o espaço vazio que os estudos anteriores não preencheram, o autor reveste sua 
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ainda não foram preenchidas; c) questiona determinados aspectos abordados por 

estudos prévios ou d) dá continuidade à tradição de pesquisa estabelecida. Ao 

criar o espaço para inserir seu estudo, o autor deve optar por uma dessas quatro 

linhas argumentativas, uma vez que não é coerente, como exemplifica Motta-Roth 

(2001), apontar para as lacunas existentes em estudos prévios e, ao mesmo 

tempo, aderir a tais estudos em sua própria pesquisa.  

 

Por meio do movimento 3, o autor ocupa a lacuna apresentada no movimento 2. 

O esforço retórico é significativo, uma vez que o autor deve mostrar ao leitor como 

seu trabalho preencherá as lacunas apontadas anteriormente. Esse movimento 

reveste-se de especial importância, pois valoriza e justifica o desenvolvimento 

e/ou publicação de determinado estudo (Motta-Roth, 2001).  

 

Quadro 8  Modelo CARS (1990)37 

Movimento 1: Estabelece o território 

Passo 1: Reivindica a centralidade e/ou 

Passo 2: Faz generalizações sobre o tópico e/ou 

Passo 3: Revisa pesquisas anteriores 

 

 

Diminuição dos esforços retóricos 

 

Movimento 2: Estabelece o nicho 

Passo 1A: Apresenta contra-argumentos ou 

Passo 1B: Indica lacuna(s) no conhecimento ou 

Passo 1C: Levanta questão(questões) ou 

Passo 1D: Indica continuidade de pesquisas 

anteriores 

 

 

Enfraquecimento de possíveis 

questionamentos 

 

Movimento 3: Ocupa o nicho 

Passo 1A: Descreve os objetivos ou 

Passo 1B: Anuncia a pesquisa desenvolvida 

Passo 2: Apresenta os principais resultados 

Passo 3: Indica a estrutura do artigo 

 

Explicitação da pesquisa 

Fonte: Swales (1990: 141). 

                                                                                                                                                                                         
própria pesquisa de especial importância, pois é ela que tentará preencher essa falha, de forma a 
contribuir para o avanço do conhecimento. 
37

 Ao elencar os passos em cada movimento, Swales combinou números e letras. No movimento 
(2), por exemplo,  temos quatro passos com o mesmo número (1), mas com letras diferentes (a, b, 
c, d). Isso significa que o passo (1) constitui um único passo com quatro opções para se alcançar 
o propósito comunicativo maior do movimento. Da mesma forma, no movimento (3), temos um 
único passo (1), que apresenta duas opções (a, b) para se alcançar o propósito comunicativo do 
movimento. 
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Para nomear os três movimentos, Swales (1990: 140/142) utilizou uma analogia 

ecológica que, segundo o autor, “parece capturar adequadamente determinadas 

características das introduções de artigos de pesquisa”. Tais características são  

 

a necessidade de estabelecer aos olhos da comunidade discursiva a 
significância do campo de pesquisa [movimento 1]; a necessidade de 
„situar‟ a pesquisa atual em termos de significância [movimento 2] e a 
necessidade de mostrar como esse nicho em um ecossistema mais 
amplo será ocupado e defendido [movimento 3] (Swales, 1990: 
140/142)38,39.  

 

De acordo com Swales e Feak (1994), assim como as plantas competem por 

iluminação e por espaço, autores de artigos de pesquisa competem para serem 

aceitos e reconhecidos. Para obter aceitação e reconhecimento, muitos deles 

organizam seus textos de acordo com um padrão como visto no modelo CARS. 

 

Na tentativa de compreendermos a analogia ecológica criada por Swales (1990),  

representamos o território e o nicho da seguinte forma: 

 

Quadro 9 – Representação da analogia ecológica em que se baseia o modelo CARS  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Swales (1990). 

                                                             
38

 Swales e Feak (1994: 175) afirmam: “Em ecologia, um nicho é um microambiente particular no 

qual determinado organismo pode se desenvolver de forma satisfatória. No nosso caso, um nicho 
é o contexto no qual determinada pesquisa faz sentido”. No original: “In ecology, a niche is a 
particular microenvironment where a particular organism can thrive. In our case, a niche is a 
context where a particular piece of research makes particularly good sense”. 

39
 “[...] it seems to me that it adequately captures a number of characteristics of RA introductions 

[...] the need to re-establish in the eyes of the discourse community the significance of the research 
field itself; the need to „situate‟ the actual research in terms of that significance; and the need to 
show how this niche in the wider ecosystem will be occupied and defended” (Swales, 1990: 
140/142). 

 
Área ampla da 

pesquisa: o 

território 

Área específica da 

pesquisa na qual o nicho é 

criado e ocupado 
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A ordenação dos movimentos proposta pelo autor não deve, necessariamente, 

ser seguida à risca. Como Bhatia (1993) explica, os movimentos e passos nem 

sempre ocorrem na mesma ordem e nem sempre são todos obrigatórios, embora 

alguns sejam mais essenciais que outros, dependendo do gênero textual. Essa 

abordagem mostra que a composição dos gêneros é flexível quer quanto à 

sequência, quer quanto à quantidade de movimento e passos.  

 

Como Bunton (1998) esclarece, citando comentário de Bhatia (1993), o modelo 

CARS de Swales (1990) destaca o propósito comunicativo das introduções, ou 

seja, estabelece uma conexão entre o que já foi realizado na área de pesquisa e o 

trabalho que está sendo desenvolvido naquele momento, de forma que mostre 

sua relevância do estudo.  

 

Conforme ressaltado anteriormente, o modelo CARS tem servido de base para 

pesquisadores cujo foco é a análise retórica de gêneros acadêmicos, como, por 

exemplo, observamos em Gêneros textuais e comunidades discursivas: um 

diálogo com John Swales (Biasi-Rodrigues, Araújo e Sousa, 2009), obra 

recentemente publicada no Brasil, na qual são apresentadas análises retóricas 

dos gêneros resumo, resenha, carta-consulta, editorial e depoimentos de 

comunidades virtuais. 

 

 

Vijay K. Bhatia 

 

Bhatia (1993) concentra seus estudos de gêneros textuais na análise de 

documentos públicos, jurídicos e empresariais, embora também se dedique a 

textos acadêmicos, com foco principal na simplificação da escrita jurídica e 

legislativa, bem como de outros documentos oficiais.  

 

A questão que orienta as suas investigações é: por que determinado gênero é 

escrito de determinada maneira? Esse questionamento conduz seu trabalho ao 

estudo da língua baseada no uso, não apenas no conteúdo formal.  
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Ele sofreu significativa influência de Swales em relação à abordagem que faz de 

gêneros; contudo afirma que a perspectiva de Swales (1990) em relação a 

gêneros não considera aspectos psicológicos e cognitivos que concorrem para o 

caráter dinâmico dos gêneros: 

 

Swales oferece uma boa fusão de fatores linguísticos e sociológicos na 
sua definição de gênero. No entanto, diminui a importância dos fatores 
psicológicos, enfraquecendo, assim, os aspectos táticos da construção 
do gênero, os quais exercem papel significativo no conceito de gênero 
como um processo social dinâmico, não estático (Bhatia, 1993: 16)40. 

 

O autor ressalta que, dependendo do gênero utilizado pelo indivíduo, uma mesma 

realidade é estruturada de forma diferente; assim, ainda que determinado gênero 

seja convencionado e obedeça a regras definidas pela comunidade discursiva, o 

usuário experiente é capaz de explorar as restrições e tornar seu escrito original. 

Isso ocorre desde que sejam respeitados os limites do gênero utilizado, pois não 

é possível romper as convenções genéricas de forma radical, sob pena de o 

usuário ser visto pelos membros como um estranho à comunidade e não ser 

aceito por ela.  

 

Bhatia (1993: 13) aborda a questão da convenção genérica e da inovação ao 

conceituar gênero como 

[...] um evento comunicativo reconhecível, caracterizado por um 
conjunto de propósitos comunicativos identificados e entendidos pelos 
membros da comunidade acadêmica ou profissional em que ocorre. 
Costuma ser extremamente estruturado e convencionado, com 
restrições a possíveis contribuições relacionadas a sua intenção, 
posição, forma e valor funcional. Entretanto, tais restrições são 
exploradas pelos membros experientes da comunidade discursiva a fim 
de concretizar suas intenções particulares enquadradas nos propósitos 
reconhecidos do ponto de vista social. 

 

Nessa direção, lembramos o que Bazerman (2006b: 60) salienta: “Os traços 

textuais que podemos associar a qualquer gênero particular não têm uma 

definição necessariamente fixa. Mesmo as tentativas de manter firmes os traços 

através de processos sociais da institucionalização levam apenas a uma 

                                                             
40

 Swales offers a good fusion of linguistic and sociological factors in his definition of a genre; 
however, he underplays psychological factors, thus undermining the importance of tactical aspects 
of genre construction, which play a significant role in the concept of genre as a dynamic social 
process, as against a static one. 
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estabilidade temporária”. Trata-se de uma observação que nos remete à 

concepção de gêneros como enunciados relativamente estáveis (Bakhtin, 

1979/2000), já exposta. 

 

Na perspectiva adotada por Bhatia (1993), a análise de gêneros é multidisciplinar, 

além de ser uma aplicação da análise do discurso, a qual recebe contribuições de 

variadas áreas de estudo, como sociologia, etnometodologia, filosofia, psicologia 

cognitiva, literatura e linguística. 

 

Para que a análise de seja gêneros equilibrada, do ponto de vista da variação 

funcional na linguagem, o autor discute o papel da orientação teórica, que 

depende do conhecimento de base e da motivação que o pesquisador traz para a 

análise. Ele relaciona três perspectivas de orientação: 

 

  a linguística: essa abordagem valoriza o exame dos traços linguísticos  

gramaticais, lexicais, de estilo, de registro, de aspectos discursivos e 

retóricos. Embora seja de grande importância para a linguística, ressalta o 

autor, esse tipo de estudo é insuficiente por se manter na superficialidade. 

Para Bhatia (1993), importa saber por que determinada variedade de 

língua tem a forma que tem em determinados gêneros. Ele afirma que o 

exame “das variedades ou de registros por si só revelam muito pouco 

sobre a verdadeira natureza dos gêneros e sobre como os propósitos 

sociais são realizados neles e por meio deles nos ambientes em que são 

utilizados” (Bhatia, 1993: 17); 

 a sociológica: de acordo com essa orientação, o analista é capaz de 

entender como determinado gênero define, organiza e, por fim, comunica a 

realidade social. De acordo com Bhatia (1993: 18), tal 

 

aspecto da análise de gêneros enfatiza o fato de que o texto, por si só, 
não é um objeto completo que possui significado; deve ser observado 
como um processo de negociação em andamento no contexto de 
determinados aspectos, como papéis sociais, propósitos do grupo, 
preferências e pré-requisitos profissionais e organizacionais e até 
limitações culturais41. 

                                                             
41

 This aspect of genre analysis emphasizes that text by itself is not a complete object possessing 
meaning on its own; it is to be regarded as an ongoing process of negotiation in the context of 
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O autor lembra que essa orientação remete à noção de gênero como ação 

social proposta por Miller (2009a), que valoriza o aspecto sociológico na 

análise linguística. Considerando tal perspectiva, tanto a tradição linguística 

quanto a sociológica têm a ganhar com a combinação de suas abordagens, 

conforme destaca Bhatia (1993: 19): 

Os estudos na área da sociologia podem se tornar mais vigilantes em 
relação ao uso dos recursos linguísticos para fins sociais, ao passo que 
os linguistas podem adicionar muito das explicações sociológicas a 
suas interpretações do uso da linguagem em contextos acadêmicos e 
profissionais42. 

 

 a psicológica: seguindo essa perspectiva, o analista atenta para os 

aspectos psicolinguísticos e táticos (ou estratégicos) da construção dos 

gêneros: o primeiro está relacionado à estruturação cognitiva; o segundo, 

às escolhas individuais que o indivíduo faz a fim de ser bem-sucedido na 

escrita e satisfazer seus propósitos comunicativos. Tais escolhas, ressalta 

Bhatia (1993), levam em conta fatores como as características da 

audiência, os meios utilizados, bem como as convenções e restrições do 

gênero em uso. 

 

A metodologia de análise de gêneros proposta por ele pretende ser ampla no seu 

alcance por incorporar as orientações descritas anteriormente. O modelo está 

sistematizado em sete passos (Quadro 10), que podem ser todos aplicados ou 

não, dependendo do objetivo da análise, do aspecto relacionado ao gênero que 

se quer examinar e do conhecimento que o analista já possui sobre a natureza do 

gênero em questão: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
issues like social roles, group, purposes, professional and organizational preferences and 
prerequisites, and even cultural constraints. 
42

 Sociological studies can become more alert to the use of linguistic resources for social ends 
whereas linguists can add the much needed sociological explanation to their interpretation of the 
use of language in professional and academic contexts. 
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Quadro 10  Passos metodológicos para análise de gêneros de Bhatia 

Passo 1 

 

Localizar o 

gênero em um 

contexto 

situacional para 

entender sua 

função 

Identificado um exemplar típico de determinado 

gênero, o analista, com base em sua própria 

experiência, nas pistas textuais e no conhecimento 

enciclopédico, deve situá-lo em seu contexto de 

produção. Bhatia (1993) indica a importância de 

considerar também a experiência dos próprios 

usuários do gênero. Para os que não pertencem à 

comunidade discursiva usuária do gênero, Bhatia 

(1993) recomenda a consulta à literatura 

pertinente ao assunto. Deve-se atentar para as 

convenções do gênero. 

Passos 

relacionados à 

caracterização 

do objeto 

investigado e 

do seu 

contexto 

(práticas 

sociais) 

Passo 2 

 

Pesquisar o 

referencial 

teórico 

disponível 

acerca do 

gênero 

selecionado 

Bhatia (1993) indica buscar a literatura disponível 

sobre o gênero analisado, tendo em vista fatores 

como:  

- análise linguística do gênero; recursos, métodos 

e teorias da análise linguística/discursiva/de 

gêneros relevantes;  

- guias profissionais, guias específicos, manuais 

etc. significativos à comunidade discursiva 

estudada;  

- discussões acerca da estrutura social, 

interações, história, crenças, objetivos etc. da 

comunidade profissional ou acadêmica que utiliza 

o gênero em questão. 

Passo 3 

 

Refinar a análise 

para que sejam 

identificadas 

características 

contextuais e 

culturais 

Localizado o texto considerando-se aspectos 

situacionais e contextuais, é preciso refinar a 

análise:  

- definindo o falante/escritor do texto, a audiência, 

a relação entre eles e seus objetivos;  

- definindo o posicionamento histórico, 

sociocultural, filosófico e/ou ocupacional da 

comunidade na qual o discurso ocorre;  

- identificando a rede de textos circundantes e 

tradições linguísticas que formam o background do 

gênero;  
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- identificando a realidade extratextual, o tópico e o 

assunto que o texto está tentando representar, 

modificar ou utilizar, e a relação do texto com essa 

realidade. 

Passo 4 

 

Selecionar um 

corpus adequado 

para o estudo 

A fim de selecionar o tipo e a extensão adequada 

do corpus, é preciso:  

- definir o gênero com o qual se está trabalhando a 

ponto de ser distinguível de outros gêneros 

similares. A definição deve ser baseada nos 

propósitos comunicativos, no(s) contexto(s) 

situacional(is) no(s) qual (is) normalmente é 

utilizado e em características textuais distintivas 

do gênero textual ou na combinação delas;  

- certificar-se de que o critério que decide se um 

texto pertence a um gênero específico está 

claramente estabelecido;  

- decidir o critério para a seleção adequada do 

corpus para determinado (s) propósito (s) – um 

único texto típico longo para análise detalhada, 

textos escolhidos ao acaso para investigação 

exploratória ou uma amostra estatística ampla 

para investigar algumas características específicas 

por meio de indicadores facilmente identificáveis. 

Passos 

relacionados 

ao corpus, aos 

níveis de 

análise 

linguística 

adequados 

para o objetivo 

do estudo e ao 

contexto de 

uso do gênero 

(regras e 

convenções 

que 

determinam o 

uso da 

linguagem 

nesse 

contexto) 

Passo 5 

 

Investigar o 

contexto 

institucional em 

que o gênero é 

utilizado 

A análise do contexto institucional inclui a 

observação do sistema e/ou da metodologia 

segundo os quais o gênero é utilizado e as regras 

e convenções (linguísticas, sociais, culturais, 

acadêmicas, profissionais) que governam a 

utilização da linguagem em tal contexto. Essas 

regras e convenções podem ser entendidas 

implicitamente e seguidas, de forma inconsciente, 

pelos participantes da situação comunicativa na 

qual o gênero em questão é utilizado ou mesmo 

explicitamente, reforçadas em determinados 

ambientes institucionais. Muitas informações 

relacionadas a aspectos dos contextos 
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institucionais estão disponíveis em guias, manuais 

profissionais e na literatura acerca de estrutura 

social, interações, histórias, crenças e objetivos da 

comunidade. Esse passo também inclui o estudo 

do contexto organizacional. Bhatia (1993) ressalta 

que isso se torna particularmente importante se os 

dados foram coletados em uma organização que 

costuma impor suas próprias restrições e pré-

requisitos para a construção do gênero. 

Passo 6 

 

Selecionar os 

níveis de análise 

linguística 

O analista identifica em que nível, ou níveis, 

ocorrem as características mais distintivas ou 

relevantes (para seu problema motivador), então, 

deve se concentrar em um nível, ou mais níveis, 

de realização linguística: 

Nível 1 - Análise das características léxico-

gramaticais 

Um texto pode ser analisado quantitativamente por 

meio de suas características específicas de 

linguagem mais predominantemente utilizadas na 

variedade à qual o texto pertence. Em geral, isso é 

realizado tomando-se um corpus de larga escala 

de uma amostra representativa da variedade em 

questão. 

Nível 2 - Análise da padronização de texto ou 

textualização 

A ênfase está no aspecto tático do uso 

convencional da linguagem, especificando por que 

membros de uma comunidade discursiva em 

particular determinam valores limitados a vários 

aspectos do uso da linguagem (características 

lexicais, sintáticas ou mesmo discursivas) quando 

atuam em um gênero em particular. 

Nível 3 - Interpretação estrutural do gênero textual 

Nesse nível, a ênfase está nos aspectos 

cognitivos da organização da linguagem, ou seja, 

o modo como a informação é estruturada e 
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organizada discursivamente para que as intenções 

sejam comunicadas. 

Passo 7 

 

Consultar 

especialistas no 

gênero para 

confrontar 

informações 

O analista confronta suas descobertas com as 

informações de um especialista que, em geral, é 

um membro ativo da esfera na qual o gênero é 

comumente utilizado. O especialista confirma as 

descobertas, valida os insights e adiciona 

realidade psicológica à análise. Esse é um 

importante aspecto da análise caso o pesquisador 

não tenha domínio suficiente do assunto ou do 

uso efetivo do gênero ou caso se deseje chegar a 

uma explicação relevante além da mera descrição 

da análise. 

Passo 

relacionado à 

confirmação de 

dados obtidos 

para validar a 

análise 

Fonte: Bhatia (1993: 22-36). 

 

Bhatia (1993) ressalta que os passos sugeridos para a análise de gêneros não 

devem ser tomados de forma isolada. Sua aplicação deve considerar o contexto; 

além disso, observa que os passos e níveis devem ser utilizados de forma 

seletiva e flexível, dependendo da necessidade ressaltada pelos textos, de seus 

respectivos contextos, bem como dos objetivos que o analista pretende alcançar. 

 

 

Tony Dudley-Evans e David Bunton 

 

Em relação ao estudo do gênero introdução de dissertação de mestrado, com 

foco nos movimentos e passos retóricos, Dudley-Evans (1986) foi um dos teóricos 

da área de estudo de gêneros a tomar como material de análise dissertações de 

conclusão de disciplina de cursos de mestrado, em especial das seções de 

introdução e discussão. Ele retoma a primeira versão do modelo CARS, 

desenvolvido por Swales, em 1981, e a adapta para a análise retórica de textos 

introdutórios presentes em dissertações de conclusão de disciplina de cursos de 

mestrado da área de biologia. A adaptação realizada por Dudley-Evans resultou 

no modelo que segue (Quadro 11):  
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Quadro 11 – Movimentos e passos identificados em introduções de dissertação  
(modelo Dudley-Evans) 

Movimento 1: Introduz o campo de pesquisa 

Movimento 2: Introduz o tópico geral (dentro do campo) 

Movimento 3: Introduz um tópico particular (dentro do tópico geral) 

Movimento 4: Define o escopo de um tópico particular 

(i) introduz parâmetros de pesquisa; 

(ii) sumariza a pesquisa anterior. 

Movimento 5: Prepara para a pesquisa desenvolvida naquele momento 

(i) indica uma lacuna na pesquisa anterior; 

(ii) indica uma possível expansão da pesquisa prévia. 

Movimento 6: Introduz a pesquisa desenvolvida naquele momento 

(i) estabelece o objetivo da pesquisa ou 

(ii) descreve brevemente o trabalho realizado ou 

(iii) justifica a pesquisa. 

Fonte: Dudley-Evans (1986: 135). 

 

A característica que distingue o modelo de Dudley-Evans do CARS é a sequência 

de três movimentos iniciais, do campo amplo para o tópico geral e, então, para o 

tópico particular, o que não observamos em Swales (1990). A preocupação de 

Dudley-Evans (1986) é mostrar que cada gênero textual tem características 

próprias, serve a propósitos diversos e, por isso, estrutura-se de formas variadas. 

Para o autor, assim como para Swales e Bhatia, a análise de gêneros mostra-se 

muito útil no ensino de redação, mais especificamente, na área de Inglês para 

Fins Específicos (English for Specific Purposes – ESP).  

 

Com base no modelo CARS de Swales (1990) e no modelo de Dudley-Evans 

(1986), Bunton (1998), professor da Universidade de Hong Kong, investigou em 

sua tese de doutorado a estrutura retórica de teses e dissertações, com foco nas 

seções resumo, introdução e conclusão. No total, foram 21 textos, sendo 13 

dissertações de mestrado e 7 teses de doutorado (10 da área de ciência e 

tecnologia e 11 da área da área de ciências humanas e sociais). Ele trabalhou 

sobre um problema identificado no contexto da Universidade de Hong Kong43: a 

                                                             
43

 Nessa universidade, de acordo com o autor, a elaboração da tese é exigência dos níveis de 
doutorado (PhD) e de mestrado (M. Phil) (Bunton, 2002).  
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escrita de dissertações e teses por parte de seus alunos de pós-graduação, de 

modo geral, apresentava sérias falhas gramaticais e de vocabulário.  

Os alunos de pós-graduação dessa universidade, independentemente da 

nacionalidade, deveriam escrever textos em inglês, o que lhes impunha certa 

dificuldade. Com base nessa constatação, o autor elegeu como hipótese central 

de sua tese o fato de que os problemas linguísticos não estavam restritos apenas 

à gramática e ao vocabulário, o que poderia ser solucionado por uma revisão 

atenta, estavam relacionados também a níveis textuais mais profundos, ou seja, 

ao “[...] modo como essas idéias eram organizadas e apresentadas no texto, o 

que inclui a maneira como as sentenças, os parágrafos, as seções e os capítulos 

são combinados para formar um texto coerente”44 (Bunton, 1998: 2).  

 

O estudo de Bunton (1998) resultou em dois modelos ampliados, um para a área 

de ciências sociais e humanas e outro para a área de ciência e tecnologia. 

Posteriormente, em 2002, em seu artigo Generic moves in Ph.D. thesis 

introductions, Bunton apresentou uma pesquisa mais abrangente que envolveu 

um corpus de 45 introduções de teses, 32 textos a mais do que apresentara em 

sua tese de doutorado. Esse estudo resultou no modelo que apresentamos a 

seguir (Quadro 12), o qual, juntamente com o modelo CARS, servem de base 

para a análise de nosso corpus.  

 

Selecionamos esses dois modelos pelas seguintes razões: 1) o CARS vem sendo 

aplicado na análise das estratégias de distribuição de informações em textos dos 

mais variados gêneros textuais, acadêmicos ou não, como os apresentados na 

obra Gêneros textuais e comunidades discursivas: um diálogo com John Swales 

(2009), em que pesquisadores analisam gêneros variados, por exemplo, editorial 

de jornal, carta-consulta, depoimento em comunidades virtuais de alcoólicos 

anônimos e resenha acadêmica; 2) o modelo de Bunton (2002) baseia-se em um 

gênero acadêmico (tese de doutorado) muito semelhante ao que utilizamos nesta 

pesquisa.  

 

                                                             
44

 [...] the way in which ideas are organized and expressed (i.e. presented) in an entire text, 
including the way in which sentences, paragraphs, sections and chapters combine to form a 
coherent text. 
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Quadro 12 – Movimentos e passos identificados em introduções de teses de 
doutorado (modelo Bunton) 

Frequentemente presentes Ocasionalmente presentes  

Movimento 1: Estabelece o território 

Passo 1: Reivindica a centralidade  

Passo 2: Faz generalizações sobre o tópico 

Passo 3: Define termos (eng, ar, cso) 

Passo 4: Revisa pesquisas anteriores 

 

 

Informa parâmetros da pesquisa 

 

Movimento 2: Estabelece o nicho 

Passo 1a: Informa lacuna(s) no conhecimento 

Passo 1b: Indica um problema/ uma 

necessidade 

Passo 1c: Levanta questionamentos  (cso, ar)                         

Passo 1d: Continua a tradição (med, cso) 

 

 

Apresenta contra-argumentos 

 

 

Movimento 3: Ocupa o nicho 

Passo 1: Informa os objetivos 

Passo 2: Informa a pesquisa desenvolvida 

(eng, ci) 

Passo 3: Apresenta a metodologia 

Passo 4: Informa materiais/ sujeitos 

Passo 5: Informa descobertas ou resultados 

Passo 6: Informa o produto da pesquisa (eng)/ 

propõe um modelo (sco) 

Passo 7: Informa a relevância/ justificativa da 

pesquisa 

Passo 8: Informa a estrutura da tese 

 

Informa a estrutura do capítulo 

Apresenta as questões de pesquisa/ 

hipóteses 

Assume posicionamento teórico (sco) 

Define termos 

Informa parâmetros da pesquisa 

 

 

Apresenta aplicação do produto (eng) 

Faz avaliação do produto (eng) 

Legenda: ar = artes; ci = ciências; cso = ciências sociais; eng = engenharia; med = medicina. 
 Fonte: Bunton (2002: 74)

45
. 

 

Comparando-se o modelo de Swales (1990) com o de Bunton (2002), 

percebemos que o segundo manteve os três movimentos propostos no CARS 

(Estabelece o território, Estabelece o nicho e Ocupa o nicho), mas identificou 

novos passos, os quais também não estão presentes no modelo de Dudley-Evans 

(Quadro 11). Os novos passos são os seguintes: 

 

 

 
                                                             
45

 A legenda indica o campo de conhecimento específico em que determinado passo foi 
identificado. 



81 
 

- No Movimento (1) Estabelece o território 

 

Define termos: por estar localizado no movimento que trata do campo de 

conhecimento de forma ampla, esse passo se refere à definição de termos 

abrangente, não especificamente a uma definição relacionada estritamente à 

pesquisa em tela.  

 

Informa parâmetros da pesquisa: o propósito comunicativo desse passo retórico 

apresentar as delimitações da pesquisa, que podem estar relacionadas ao 

número de sujeitos envolvidos, por exemplo. 

 

- No Movimento (2) Estabelece o nicho 

 

Indica um problema/ uma necessidade: de acordo com Bunton (2002), esse passo 

tem como propósito comunicativo indicar um problema ou uma necessidade com 

base na revisão de pesquisas anteriores. Ao fazer isso, o autor cria um nicho que 

será preenchido por sua pesquisa.  

 

Levanta questionamentos: esse passo se refere a questões não relacionadas 

estritamente à pesquisa desenvolvida, mas a outros aspectos do campo de 

conhecimento no qual a pesquisa está inserida. 

 

- No Movimento (3) Ocupa o nicho 

 

Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses: de acordo com o que Bunton (2002) 

constatou em seu corpus, a ocorrência desse passo não é muito frequente em 

textos de introdução de teses; eventualmente, em razão de determinadas 

convenções do campo de pesquisa, ele ocorre nos capítulos finais do trabalho. 

 

Informa a estrutura do capítulo: por meio desse passo, o pesquisador informa o 

conteúdo dos capítulos de seu trabalho, bem como a ordem em que os assuntos 

serão abordados. 
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Assume posicionamento teórico: esse passo indica a corrente teórica, ou as 

correntes, em que o pesquisador baseia sua investigação. 

 

Define termos: Bunton (2002) localizou esse passo também no movimento 

Estabelece o território; no entanto, aqui diz respeito a um termo relacionado 

especificamente à pesquisa apresentada. 

 

Apresenta a metodologia: por meio desse passo, o pesquisador apresenta a 

metodologia utilizada em sua pesquisa. 

 

Informa materiais e sujeitos: esse passo tem como propósito comunicativo 

informar os materiais e os sujeitos envolvidos na investigação. 

 

Informa o produto da pesquisa/ propõe um modelo: por meio desse passo, o 

pesquisador informa o produto ou o modelo resultante de sua investigação. 

 

Informa a relevância/ justificativa da pesquisa: esse passo permite que o 

pesquisador indique a importância de seu estudo e destaque a contribuição que 

pode oferecer para o campo de conhecimento pertinente. 

 

Informa parâmetros da pesquisa: esse passo tem coo propósito comunicativo 

informar as delimitações do estudo no contexto restrito da pesquisa desenvolvida. 

 

Apresenta aplicação do produto e Faz avaliação do produto: de acordo com 

Bunton (2002), esses passos ocorreram apenas em textos pertencentes à área de 

Engenharia. Ambos estão relacionados ao produto resultante da pesquisa. 

 

Devemos considerar que a diferença em relação à quantidade de passos 

observada no CARS (Swales, 1990) e no modelo de Bunton (2002) advém do fato 

de que os modelos propostos pelos autores resultaram da análise de gêneros 

textuais diferentes: o primeiro analisou introduções de artigos de pesquisa um 

gênero textual cuja extensão é consideravelmente menor se comparada ao 

gênero introdução de dissertações de mestrado. Segundo Bunton (2002), a 
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extensão do texto que caracteriza esse gênero influencia a estrutura retórica dos 

textos, bem como a quantidade de passos existentes.  

 

 

2.3 Gêneros acadêmicos  

 

A concepção de Bakhtin (1979/2000), discutida anteriormente de que a utilização 

da linguagem se dá por meio de enunciados, orais ou escritos, advindos de 

contextos nos quais haja a ação humana levou a estabelecer um forte vínculo 

entre linguagem e atividades humanas. Para interagirmos socialmente em 

situações específicas, fazemos uso de enunciados, considerando a finalidade ou 

as finalidades da esfera de atividade na qual atuamos em determinado momento. 

Cada esfera de atividade compõe seus enunciados típicos que possuem 

conteúdo, estilo temático e construção composicional específicos (Bakhtin, 

1979/2000). 

 

No que diz respeito ao contexto acadêmico, os membros que dele fazem parte 

formam uma comunidade discursiva que, de acordo com Swales (1990: 29), é 

entendida como tal desde que seus membros compartilhem objetivos comuns, 

formas de participação, gêneros determinados, terminologia especializada e um 

alto grau de “expertise”.  

 

A comunidade acadêmica diz respeito a um grupo que pertence a uma cultura 

cujos membros trabalham para satisfazer o objetivo comum de produzir 

conhecimento. Uma vez que fazem parte de uma cultura, os membros acabam 

por desenvolver e utilizar gêneros específicos que sejam condizentes com o 

propósito comunicativo de cada situação que ocorre nesse contexto. 

 Ao produzirmos textos na esfera acadêmica46, em geral, fazemos uso de 

estruturas textuais relativamente estáveis com o intuito de atingir um 

destinatário/leitor privilegiado – professores, orientadores, banca examinadora ou 

comunidade acadêmica –, satisfazer determinados propósitos comunicativos e 

comunicar pesquisas desenvolvidas ou em andamento. 

                                                             
46

 Com o objetivo de estabelecer limites para esta pesquisa, consideramos esfera acadêmica o 
contexto de cursos de nível superior, em especial, de pós-graduação. 
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Quando da apresentação de uma pesquisa, é possível que a audiência concorde 

com as ideias e teorias arroladas pelo pesquisador ou não; também pode ocorrer 

de ela destacar outros pontos de vista que não os apresentados. 

Independentemente disso, o pesquisador objetiva fazer o leitor compreender os 

aspectos abordados e o percurso que fez para chegar a determinadas 

conclusões. Da mesma forma, quer levar o leitor a se interessar pelo que está 

sendo exposto e convencê-lo da veracidade das afirmações e da tese principal 

que está sendo defendida (Machado, Lousada, Abreu-Tardelli, 2005).  

 

Elaborar textos no contexto acadêmico requer que o autor conheça as 

especificidades e funções dos gêneros textuais próprios dessa esfera discursiva: 

um artigo, uma resenha ou uma dissertação têm propósitos comunicativos 

diferentes. Ter noção precisa dos gêneros textuais que circulam no contexto 

universitário e das situações em que são utilizados em cada área de 

conhecimento é condição essencial para produzirmos textos de modo eficaz 

(Motta-Roth, 2001).  

 

No mesmo sentido, dizemos, juntamente com Biasi-Rodrigues et al. (2009) que os 

gêneros textuais produzidos no âmbito acadêmico possuem características 

próprias, convencionadas, que garantem a estabilidade de um gênero. Essa 

estabilidade, conforme explica Bhatia (1993), é resultado da experiência dos 

membros da comunidade e confere ao gênero uma estrutura interna 

convencionalizada. 

 

Todavia, os gêneros acadêmicos não são, necessariamente, produzidos por 

escritores especialistas, conhecedores das estratégias convencionadas no que se 

refere à forma, à organização das informações e aos padrões linguísticos. Tais 

autores não proficientes o suficiente, por desconhecerem as convenções 

genéricas ou para serem criativos, acabam, nas palavras de Biasi-Rodrigues 

(2009), deformando o gênero, no que diz respeito à condução das informações, 

ou não satisfazendo o propósito comunicativo do gênero. 

 

Ainda que, como discutimos anteriormente, gêneros prototípicos aceitem 

inovações, a quebra radical dos padrões pode causar estranhamento aos 
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membros da comunidade discursiva usuária do gênero. Nessa direção, o 

copidesque assume importante papel colaborativo no que diz respeito a ajudar o 

autor a entender uma situação comunicacional de forma que produza respostas 

(gêneros) em sintonia com tal situação.  

 

Uma vez que os gêneros textuais organizam as interações sociais e, 

consequentemente, a vida em sociedade, sua relativa estabilidade possibilita ao 

indivíduo realizar atos de comunicação bem-sucedidos. É por meio de padrões 

comunicativos e autorreforçadores que as pessoas reconhecem mais facilmente o 

que o outro diz e o que pretende fazer. As formas típicas surgem como gêneros. 

Quando as criamos, tipificamos situações que vivenciamos (Bazerman, 2006). 

 

A tipificação dos gêneros é essencial para obtermos resultados satisfatórios em 

atos comunicativos diversos. Se não houvesse tal padronização relativa, a cada 

situação de comunicação utilizaríamos um gênero diferente e “seria desgastante 

para os usuários da língua terem de inventar formas de interagir linguística e 

discursivamente toda vez que tivessem de enfrentar as mesmas situações que 

ocorrem repetidamente na comunicação [...]” (Silveira, 2005: 36). 

 

No âmbito acadêmico, a tipificação ou o conhecimento das convenções de 

determinado gênero possibilita aos “[...] membros da comunidade reconhecerem 

que os gêneros particulares têm papéis específicos na esfera acadêmica [...]”47 

(Swales, 1990: 54). Elaborar o texto de uma dissertação, por exemplo, pressupõe 

que seu autor tenha adquirido conhecimento suficiente de um modo de redação 

específico que atenda a determinada situação comunicativa.  

 

A importância desse entendimento é atestada por Swales (2006: 6), quando ele 

afirma: “Compreender o gênero com que se trabalha é compreender o decoro no 

sentido mais fundamental – que posição e atitudes são apropriadas para o mundo 

no qual se está engajado naquele momento”. Tal conhecimento envolve entender 

qual é o propósito comunicativo do gênero ao qual um texto pertence, a 

comunidade discursiva à qual o texto se dirige e a terminologia utilizada pelos 

                                                             
47

 [...] members of the discourse community typically recognize that the particular occasional 
genres have particular roles to play within the academic environment [...] 
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membros experientes dessa comunidade para designar os gêneros dos quais 

dispõem (Swales, 1990). 

 

Entre os inúmeros gêneros produzidos no contento acadêmico, temos a 

dissertação de mestrado, que tem um propósito comunicativo específico, formas 

convencionadas de organizar o texto, com mais ou menos liberdade no que diz 

respeito a estilo,  e padrões linguísticos que devem ser seguidos pelo pesquisador 

a fim  de que seja aceito pela comunidade acadêmico-científica. 

 

 

2.3.1 Introdução de dissertação de mestrado 

 

Os gêneros introdutórios estão presentes desde há muito tempo nas mais 

variadas atividades desenvolvidas pelo ser humano, “da oralidade à escrita e ao 

domínio da comunicação eletrônica via rede internet”. De acordo com Bezerra 

(2006), na retórica clássica, o exórdio tinha como propósito comunicativo 

apresentar um discurso oral e promover o orador. Já na escrita, o prologus ou 

praefatio, presentes nos livros e cartas do Novo Testamento produzidos nos 

primeiros séculos da era cristã, tinham o propósito de introduzir uma obra ou 

esclarecer questões relacionadas à autoria. 

 

A importância do gênero introdução está em explicitar a relevância da pesquisa 

realizada e associá-la aos trabalhos prévios pertencentes à área de estudo, 

segundo aponta Bhatia (1993). Em artigo intitulado Genre-mixing in academic 

introductions, de 1997, ele destaca a complexidade que envolve o que denomina 

gêneros introdutórios no contexto acadêmico, os quais formam uma colônia de 

gêneros composta por prefácio, prólogo, introdução, dedicatória, entre outros.  

 

De modo geral, para ele, o que caracteriza a colônia de gêneros introdutórios é o 

propósito comunicativo que têm em comum: introduzir/apresentar um trabalho 

acadêmico, seja ele um livro, um artigo, um ensaio, uma dissertação de mestrado 

ou uma tese de doutorado. Assim, em todas as suas manifestações, o gênero 

introdutório, nessa esfera, tem uma função dominante que é introduzir um evento 

acadêmico, escrito ou oral (Bhatia, 1997).  
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Destaca o autor, contudo, que, em alguns casos, como em introduções de livros 

acadêmicos, além de apresentar a obra ao leitor, a introdução tem outro propósito 

comunicativo, que pode ser considerado secundário: promover a obra a 

potenciais leitores, que podem ser motivados a investir no conhecimento que está 

sendo oferecido.  

 

Também Bazerman (2006a) trata da multiplicidade de gêneros de que 

determinada esfera de atividade humana pode fazer uso. O ambiente acadêmico, 

assim como outras esferas de atividade humana, envolve e produz inúmeros 

gêneros, orais e escritos, que estão localizados em conjuntos de gêneros 

(“coleção de tipos de textos que uma pessoa num determinado papel tende a 

produzir”), os quais se incorporam a sistemas de gêneros (“os diversos conjuntos 

de gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma organizada 

[...]”) e sistemas de atividades (atividades que ocorrem nas esferas de ação 

humana) (Bazerman, 2006a: 32-33). 

 

O gênero textual dissertação de mestrado é um dos discursos científicos 

produzidos na esfera acadêmica de comunicação, mais especificamente em 

cursos de pós-graduação stricto sensu48, com vistas à obtenção do título de 

mestre, caso o trabalho apresentado seja aprovado pela banca examinadora.  

 

Por se tratar de discurso científico, que envolve a complexa tarefa de construir 

conhecimento, é preciso atentar para dois aspectos importantes: 1) resulta do 

exercício da reflexão e não comporta ideias reducionistas, do senso comum; 2) 

organiza-se de acordo com uma estrutura textual específica, prototípica, conforme 

convenções discursivas próprias, definida pela comunidade discursiva que a 

utiliza.  

 

Essa “estrutura cognitiva”, denominação de Bhatia (1993: 21) para a estrutura 

retórica de um gênero, refere-se aos movimentos retóricos (cf. Swales, 1990) que 

                                                             
48

 Cursos stricto sensu destinam-se à formação científica e acadêmica. O principal objetivo dos 
cursos de mestrado é preparar professores para atuar no nível superior de ensino. Já os cursos de 
doutorado têm como objetivo formar pesquisadores (Vieira, 2008). 
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o pesquisador realiza no texto, a fim de satisfazer o propósito comunicativo do 

gênero. 

 

No contexto acadêmico de pós-graduação, a dissertação de mestrado representa 

um “rito de passagem” para a carreira acadêmica (Swales, 1990: 187); refere-se 

ao trabalho resultante de pesquisa científica cujo tema é delimitado no que diz 

respeito à sua extensão. O autor de uma dissertação mostra, por meio dela, sua 

capacidade de sistematizar informações, organizar a literatura consultada 

pertinente ao assunto, produzir reflexões fundamentadas e proposições e 

desenvolver argumentos nos quais possa basear seu ponto de vista, o que lhe 

permite ir além de apenas explanar um tema e reproduzir os textos consultados, 

de acordo com as ponderações de Severino (2007).  

 

As dissertações de mestrado possuem propósitos comunicativos bem definidos e 

dirigem-se a uma audiência restrita – a comunidade científica – em especial, à 

banca examinadora e, eventualmente, a um público mais amplo pertencente a 

essa comunidade, que pode consultar esse material nas bibliotecas ou acessá-lo 

eletronicamente, nas bibliotecas virtuais das universidades ou por meio do site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)49. 

 

No que diz respeito ao gênero introdução, produzido no contexto acadêmico, ele 

faz parte da estrutura canônica textual composta por Introdução, Desenvolvimento 

e Conclusão, referendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2005). A introdução consta nas normas dessa Associação como sendo a parte 

“[...] inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do 

trabalho” (ABNT, 2005: 6)50.  

 

Tal definição, contudo, parece não esclarecer adequadamente a estrutura ideal de 

um texto introdutório dessa natureza e nem sua função, uma vez que a seção 

introdutória de trabalhos acadêmicos (como dissertações ou teses) deve ser 

escrita de forma a ganhar a atenção do leitor, a quem o autor deixa claro de que 

                                                             
49

 O site ao qual nos referimos é http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp. 
50

 Refere-se à NBR 14724: Trabalhos acadêmicos – apresentação. 
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trata sua pesquisa, o estado da questão naquele momento, a problematização 

proposta, a natureza do raciocínio desenvolvido, os aspectos em que o trabalho é 

importante para a área de pesquisa a qual pertence, bem como os aspectos para 

os quais pode contribuir em termos de ampliação do conhecimento.  

 

Podemos também afirmar, na mesma direção e juntamente com Motta-Roth 

(2001: 45), que elas têm por objetivo estabelecer uma “base de conhecimento 

compartilhado” entre autor e leitor, a fim de contextualizar o trabalho 

desenvolvido. Considerando os movimentos retóricos propostos por Swales 

(1990), as informações presentes nas introduções indicam a relevância da 

pesquisa, as lacunas no conhecimento e relacionam os estudos prévios com as 

contribuições oferecidas pela pesquisa desenvolvida. 

 

Também é importante que, na introdução, fique claro para o leitor os aspectos da 

problematização do tema da pesquisa e o raciocínio que será desenvolvido. 

Severino (2007: 149) adverte que é preciso evitar “intermináveis retrospectos 

históricos, a apresentação precipitada dos resultados, os discursos 

grandiloqüentes. Deve ser sintética e versar única e exclusivamente sobre a 

temática intrínseca do trabalho”.  

 

Em síntese, podemos afirmar que, assim como a dissertação de mestrado tem 

seus propósitos comunicativos, a introdução da dissertação possui os seus: 

revelar ao leitor o assunto do qual trata a dissertação, indicar as contribuições que 

traz para o campo de estudos e oferecer ao leitor uma prévia do que encontrará 

no texto apresentado na sequência.   

 

Espera-se que, em sua formação acadêmica, o pesquisador aprimore seus 

conhecimentos acerca da produção textual em sua área, a fim de, entre outros 

aspectos, conhecer as convenções a serem seguidas e as restrições em relação 

aos gêneros textuais de que precisa fazer uso.  

 

Biasi (2009: 75) assinala que, muitas vezes, ao produzir textos para a 

comunidade acadêmica, o pesquisador o faz de forma intuitiva ou apenas para 

cumprir uma exigência da instituição, sem ter consciência da função 
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sociocomunicativa do gênero. Valemo-nos de nossos esquemas mentais e de 

nosso conhecimento de mundo para produzir textos. Contudo, também devemos 

ter claro que “[...] os gêneros não se organizam aleatoriamente: eles são 

determinados nas situações de uso, decorrentes de uma rotina interacional que 

influi na sua construção”. 

 

No que diz respeito ao profissional de texto e às intervenções que realiza quando 

exerce sua atividade, o conhecimento acerca dos gêneros acadêmicos – como 

são distribuídas as informações, sua organização retórica, o propósito 

comunicativo e a comunidade discursiva ao qual se dirige – constitui um repertório 

fundamental, a nosso ver, para o exercício de sua atividade, a fim de que dê 

conta de fazer sugestões adequadas para que o texto seja bem-sucedido do 

ponto de vista comunicacional.  

 

No capítulo seguinte, procedemos à análise dos textos pertencentes ao gênero 

selecionado, tomando como base os estudos de gênero elencados neste capítulo, 

com foco nos modelos resultantes dos estudos de Swales (1990) e Bunton 

(2002). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – Análise do corpus 
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Dedicamos este capítulo principalmente à análise do corpus.  Antes, porém, 

abordamos inicialmente sua constituição e, posteriormente, tratamos da 

metodologia, dos procedimentos metodológicos e também dos procedimentos de 

análise. 

     

3.1 Corpus  

 

Os textos do gênero introdução de dissertação de mestrado selecionados para 

nossa investigação pertencem às áreas de Contabilidade, Administração e 

Finanças (1 texto) e de Letras (3 textos). As instituições de ensino nas quais se 

originaram as pesquisas não são aqui mencionadas, para que seja mantida a 

confidencialidade não só dos autores das dissertações como também dos 

profissionais que fizeram o tratamento textual e das próprias instituições. 

 

Para constituir o corpus, fizemos contato com os autores das introduções e 

recebemos os textos por meio de correio eletrônico. Durante a coleta desses 

textos, porém, enfrentamos algumas dificuldades:  

 

1) como a maioria dos textos coletados foi trabalhada pelos copidesques em meio 

eletrônico e nem sempre eles mantêm os arquivos da versão original (quando 

efetuam as intervenções diretamente no texto eletrônico), evidentemente, não há 

como estabelecer a comparação entre a versão original do autor da dissertação e 

a versão tratada pelo copidesque, uma vez que apenas a versão que passou por 

copidescagem foi arquivada. Em virtude disso, muitos dos textos antes 

selecionados tiveram de ser descartados e houve a necessidade de realizar 

novas buscas; 

 

2) muitos profissionais que fazem o tratamento textual não concordaram em ceder 

os textos para análise por acharem que estariam, de alguma forma, sendo 

avaliados ou julgados em relação à sua atuação e às intervenções efetuadas nos 

textos; 
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3) alguns autores das dissertações selecionadas numa primeira etapa não 

concordaram em “disponibilizar” o texto, mesmo sendo resguardadas suas 

identidades (aspecto estabelecido em Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), por não desejarem expor que haviam contratado os serviços de um 

copidesque para colaborar na elaboração de sua dissertação. 

 

Para constituir o corpus, consideramos o texto original (TO) e a versão tratada 

(TC). Assim, aos quatro textos originais selecionados correspondem as 

respectivas versões pós-tratamento textual, o que significa dizer, portanto, que 

nossa análise baseia-se em um corpus composto por oito textos no total.  

 

Os textos que compõem o corpus tratam dos seguintes temas: 

 
 

Quadro 13 – Textos pertencentes ao gênero introdução de dissertação de mestrado 
coletados para análise 

 TEMA 

 

ANO DE 
PRODUÇÃO 

ÁREA 

 
 

INTRODUÇÃO 
1 
 

Movimento pela harmonização 
das práticas de contabilidade em 
virtude do crescimento do 
mercado internacional de capitais 
e da diminuição de barreiras no 
ambiente de negócios. Para o 
autor da dissertação, essa 
tendência, embora seja bastante 
perceptível, ainda enfrenta 
obstáculos. 

2009 

 

 

Contabilidade, 
Administração e 

Finanças 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
2 
 

Abordagem da leitura da 
perspectiva sociointeracional, com 
foco no ensino de leitura com 
ênfase na interação autor-texto-
leitor como produtora de 
inferências e de sentidos para o 
texto.  

2008 

 

Letras 

 
 

INTRODUÇÃO 
3 
 

Atividade de leitura considerada 
não apenas como um processo de 
decodificação de signos 
linguísticos mas, principalmente, 
como atividade interativa entre 
texto e leitor, por meio da qual são 
construídos os sentidos, 

2007 

 

 

 

 

Letras 



94 
 

considerando-se os 
conhecimentos prévios, a 
intertextualidade e os índices de 
pressuposição. 

 
INTRODUÇÃO 

 4 
 

Educação a Distância (EAD), 
modalidade educacional que vem 
se desenvolvendo amplamente, 
em especial, no ensino superior. 
O foco da pesquisa é o estudo do 
gênero textual denominado 
feedback, observado em fóruns 
virtuais dos quais participam os 
alunos e professores. 

2010 

 

 

 

Letras 

 

3.2 Metodologia e procedimentos metodológicos  

Para realizar esta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, que possibilita a 

exploração do corpus selecionado bem como o exame das atividades de 

copidescagem e revisão e a descrição dos fenômenos observados. O método é 

teórico-dedutivo, pois nos baseamos na teoria existente para analisar os 

movimentos e passos observados em nosso corpus.  

 

Como já mostramos na introdução, o foco principal neste trabalho não é o estudo 

do gênero introdução de dissertação de mestrado, mas sim o uso dos estudos 

realizados na área, da perspectiva dos movimentos retóricos, para investigar o 

trabalho textual efetuado pelo copidesque nas introduções de dissertação de 

mestrado.  

 

Selecionamos seis dos sete passos metodológicos propostos por Bhatia (1993)51 

para orientar o desenvolvimento deste trabalho. São eles: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51

 Os sete passos de Bhatia (1993) foram apresentados anteriormente no capítulo 2.  
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Quadro 14 – Passos metodológicos de Bhatia (1993) utilizados nesta pesquisa 

Localizar o gênero em um contexto situacional (Passo 1) 

Pesquisar a literatura disponível relacionada ao gênero (Passo 2) 

Refinar a análise contextual/ situacional (Passo 3) 

Selecionar o corpus (Passo 4) 

Examinar o contexto institucional (Passo 5) 

Realizar a análise linguística nos níveis 1 e 3 (Passo 6) 

 

Procedemos à revisão da literatura que trata dos profissionais de texto, 

especificamente o copidesque e o revisor, e das atividades que executam nos 

contextos jornalístico e editorial. Para realizar esse exame do contexto 

institucional [passo 5], desenvolvido no capítulo 1, privilegiamos o contexto 

profissional do copidesque, em uma perspectiva histórica, que nos ajuda a 

entender melhor sua atuação e as atividades que executa.  

 

Para a revisão da literatura sobre gêneros textuais, optamos pela perspectiva 

sociorretórica. Consideramos, especialmente, os estudos de Miller (2009a, 

2009b), Bazerman (2006a, 2006b, 2007), Swales (1990, 2004), Bhatia (1993) e 

Bunton (1998, 2002), o que foi apresentado no capítulo 2, em que tratamos do 

contexto situacional do gênero introdução de dissertação de mestrado [passo 1], 

com a finalidade de conhecermos as convenções que permeiam sua estrutura 

retórica e, consequentemente, entender por que é estruturado da forma como é.  

  

Também pesquisamos a literatura relacionada especificamente ao gênero 

introdução de dissertação de mestrado [passo 2], para levantar e discutir as 

informações que nos permitem ter uma visão abrangente da linguagem 

apropriada à escrita do gênero.  

 

Para refinar as informações sobre o contexto situacional do gênero, 

consideramos, ainda no capítulo 2, os aspectos que tratam da comunidade 

acadêmica, no que diz respeito as suas interações e seus objetivos [passo 3]. 

Trata-se de um conjunto de informações importantes para entendermos a 

comunidade discursiva que utiliza o gênero e os propósitos comunicativos do 



96 
 

texto, elementos que podem orientar de forma mais aprimorada a atuação do 

copidesque.  

 

No tocante à seleção do corpus [passo 4], apresentada neste capítulo, seguindo 

as orientações de Bhatia (1993), abordamos como ele foi constituído e as 

dificuldades encontradas no percurso.  

 

Realizamos a análise linguística [passo 6], que possibilita conhecermos os 

aspectos linguísticos do gênero. Nesta pesquisa, ela ficou centrada no que o 

autor denomina nível 1 de análise, que diz respeito aos elementos lexicais.  Foi 

isso que nos permitiu identificar os movimentos e passos utilizados tanto na 

versão pré-tratamento textual (versão original, TO) quanto na versão pós-

tratamento textual (versão tratada, TC).  

 

Por exemplo, na introdução 4, identificamos o passo Indica a estrutura da 

dissertação por meio das pistas lexicais presentes no enunciado, como as 

marcadas em itálico a seguir: “O presente trabalho está dividido em quatro 

capítulos: Educação a distância; Gêneros textuais; Feedback; Análise de dados e 

discussão de resultados” (Anexo 9, parágrafo 11, p. 223), em que o autor indica 

em quantos capítulos seu trabalho foi organizado.  

 

Esse nível 1 fornece também subsídios para desenvolvermos o nível 3 da análise 

linguística, que se refere à maneira como o texto está estruturado retoricamente, 

em termos de movimentos e passos retóricos, a fim de que as intenções do autor 

sejam comunicadas. Essa análise foi realizada tanto na versão original  (TO) do 

autor da dissertação quanto na versão tratada pelo copidesque (TC) de textos do 

gênero introdução de dissertação de mestrado selecionados.  

 

 

3.3 Procedimentos de análise 

 

Iniciamos a análise realizando uma primeira leitura de ambas as versões (TO e 

TC) das introduções de dissertação de mestrado para que pudéssemos ter uma 

visão abrangente da organização textual. Posteriormente, realizamos leituras 



97 
 

sucessivas e identificamos todos os movimentos e passos retóricos presentes nos 

textos que compõem o corpus de nossa pesquisa, o que apresentamos na seção 

de anexos (anexos de 2 a 9). Tais movimentos e passos foram identificados com 

base nas pistas lexicais, nas evidências semânticas, no conteúdo informacional, 

na paragrafação, bem como nas informações que obtivemos em obras que tratam 

de redação acadêmica e do gênero investigado. 

 

Nos anexos citados (2 a 9, TO e TC), os textos estão divididos em parágrafos 

numerados (numeração constante na coluna da esquerda). Em cada parágrafo 

(coluna central), identificamos os movimentos e passos retóricos (os quais são 

apresentados na coluna da direita). É necessário destacar que nem sempre o 

início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou passo. Por vezes, o 

mesmo movimento permanece ao longo de vários parágrafos, com alteração 

apenas dos passos. Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na 

sua primeira aparição, para evitar a repetição excessiva das designações dos 

movimentos.  

 

Em relação a tais elementos que são usados para identificação dos passos, Biasi-

Rodrigues (2007: 53/65) ressalta que, por vezes, as pistas léxico-semânticas, 

como os termos “objetivo, com o fim de, metodologia/método, análise/analisa, 

sintetiza, resultado, conclui-se, conclusão [...]”, nas quais o analista se baseia 

para reconhecer o conteúdo dos movimentos e passos retóricos, podem ser 

falsas. No entanto, como são esses os parâmetros que se mostram mais eficazes 

para a identificação dos movimentos, eles foram usados nesta pesquisa, mas de 

modo atento a fim de descartarmos as pistas falsas.    

 

Como explica Swales (2004: 229), a identificação dos movimentos e de suas 

fronteiras é determinada por uma série de critérios. Citando Nwogu (1990 apud 

Swales, 2004: 229), ele ressalta que o procedimento tem origem no próprio texto, 

em seus aspectos gramaticais ou lexicais, mas também é influenciado pela nossa 

intuição proveniente dos esquemas mentais das estruturas textuais dos gêneros.  

 

Em nosso procedimento de identificação dos movimentos e passos, enfrentamos 

certa dificuldade em razão da existência de estruturas complexas (com 
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movimentos e passos intercalados um no outro); da flexibilidade própria dos 

gêneros textuais, que faz os movimentos e passos não ocorrerem em uma 

sequência rígida e, por fim, da recorrência deles em um mesmo parágrafo ou 

oração.  

 

Posteriormente à identificação de todos os movimentos e passos, identificamos os 

passos retóricos encontrados em nosso corpus que já tinham sido contemplados 

por Swales (1990) e também por Bunton (2002)52, bem como os que não estavam 

presentes em nenhum desses dois estudos. No final da análise dos passos de 

cada movimento, apresentamos um quadro-síntese em que constam os passos e 

a sua ocorrência ou não em Swales, Bunton e no corpus (coluna dividida em TO e 

TC).   

 

Utilizamos os trabalhos desses dois autores, em razão de:   

 

1) Swales (1990) ser um dos mais proeminentes autores da área de análise 

retórica de textos. Seu modelo CARS é o ponto de partida para pesquisadores 

que realizaram a análise retórica dos mais variados gêneros textuais;  

 

2) Bunton (2002), que se baseou no estudo de Swales (1990), ser um dos poucos 

estudiosos que analisam textos pertencentes a gêneros introdutórios de trabalhos 

acadêmicos de pós-graduação, no caso, de teses de doutorado. Outro aspecto 

relevante é que o autor realizou uma pesquisa abrangente cujo corpus é 

composto por 45 textos do gênero introdução. 

 

Antes de passarmos à análise do corpus propriamente dita, convém destacar que, 

em todas as introduções de dissertação de mestrado que selecionamos (quatro 

TO e quatro TC), ocorrem os três movimentos (1. Estabelece o território, 2. 

Estabelece o nicho e 3. Ocupa o nicho), presentes no modelo CARS (Swales, 

1990) e também no de Bunton (2002). 

                                                             
52 Destacamos que, embora Dudley-Evans (1986) apresente um modelo de análise do gênero 

acadêmico dissertação de conclusão de disciplina de mestrado e tenha sido uma das bases do 
trabalho de Bunton (1998, 2002), optamos por não considerá-lo neste momento, uma vez que não 
se mostrou tão detalhado, em relação aos passos identificados, quanto o modelo apresentado 
pelo próprio Bunton (2002). 
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Em razão de os três movimentos ocorrerem nas quatro introduções, tratamos, na 

análise das introduções que compõem o corpus, apenas dos passos que 

ocorreram em cada movimento, procurando focar os passos “novos”, isto é, 

aqueles que ocorreram em nosso corpus, mas não estão presentes nos estudos 

de Swales (1990) e de Bunton (2002). 

 

Nessa direção, é importante relembrar que Swales (1990) analisou introduções de 

artigos de pesquisa, cuja extensão é evidentemente menor não só do que as 

introduções de tese de doutorado, foco do estudo de Bunton (2002), como 

também do que as introduções de dissertação de mestrado, foco neste estudo. 

Conforme ponderou Bunton (2002), a extensão do texto que caracteriza o gênero 

introdução influencia a quantidade de passos.  

 

Na análise, depois de apresentados os passos ocorridos em cada movimento 

(quadros), examinamos as intervenções realizadas pelo copidesque que 

resultaram na inserção ou na eliminação de determinado passo já proposto nos 

modelos de Swales (1990) e/ou de Bunton (2002), em TO e TC. Nos trechos que 

se referem aos passos “novos”, procuramos identificar, por exemplo, sinais 

lexicais ou outras marcas indicativas da ocorrência de tais passos. Consideramos 

que, por não haver referência a tais passos (novos) nos estudos dos dois autores 

citados, sua identificação aqui contribui para ampliar o entendimento do gênero 

textual em questão e para expandir a compreensão acerca do trabalho do 

copidesque.  

 

Passemos, agora, à análise. 

 

 

3.4 Análise do corpus 

 

3.4.1 Passos da introdução 1 (I. 1)53,54,55    

                                                             
53

 Os anexos 2 (TO) e 3 (TC) referem-se à introdução 1. 

54
 Ressaltamos que, em relação à I. 1, em TC, as marcações em amarelo indicam a interlocução 

que o copidesque estabelece com o autor; já as marcações em azul mostram porções de texto 
que foram alteradas pelo profissional de texto (cf. Anexo 3).  
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Explicitamos os passos no corpus por movimentos. Como expusemos, ao final da 

apresentação dos passos de cada movimento, sintetizamos os dados em 

quadros-síntese.   

 

No movimento (1) Estabelece o território 

 

Tanto em TO como em TC, observamos a ocorrência dos três passos 

identificados por Swales (1990): Reivindica a centralidade da área pesquisada, 

Faz generalizações sobre o tópico e Revisa pesquisas anteriores. Esses passos 

também foram observados por Bunton (2002) em seu modelo. 

 

Bunton (2002) identificou o passo Define termos, que também observamos nas 

versões TO e TC. Esse passo tem como propósito comunicativo esclarecer o 

significado de determinada terminologia em um contexto mais amplo da área de 

pesquisa. No nosso caso, o autor da dissertação ofereceu a definição de 

Securities and Exchange Commission, International Organization of Securities 

Commissions, bem como de empresas abertas e empresas fechadas (definições 

apresentadas em notas de rodapé), que são termos mais abrangentes 

relacionados à investigação. No modelo de Swales (1990), não há referência a 

esse passo. 

 

De acordo com Bunton (2002), o passo Define termos também pode ocorrer no 

movimento (3) Ocupa o nicho; porém, sua natureza, nesse caso, é mais restrita, 

específica do foco da pesquisa. Seu propósito comunicativo é esclarecer 

determinada terminologia, porém, de modo mais estrito, ou seja, diz respeito 

especificamente àquela pesquisa. No caso de I. 1, o foco são as demonstrações 

financeiras, assunto da pesquisa, cujos tipos (consolidadas e individuais) são 

esclarecidos pelo pesquisador nas notas de rodapé 3 e 4. 

 

                                                                                                                                                                                         
55

 Em relação a determinados passos identificados nos textos analisados, pode haver diferenças 
quanto à nomenclatura em razão da tradução dos termos ou mesmo da designação por nós 
adotada nesta pesquisa. Salvo indicação contrária, o conteúdo dos passos é equivalente, embora 
a designação não seja idêntica. 
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Esse autor identificou, ainda, o passo Informa parâmetros da pesquisa, cujo 

propósito comunicativo é indicar as limitações do contexto amplo da pesquisa, 

mas mostrou, ao mesmo tempo, que se trata de um passo que ocorre 

ocasionalmente. No modelo de Swales (1990), não há referência a esse passo. 

Em I. 1 do nosso corpus,  ele não foi encontrado em nenhuma das duas versões 

(TO ou TC).  

 

Com base no que expusemos, temos:  

 

Quadro 15 – Introdução 1 – Passos do movimento (1) Estabelece o território 
em Swales, Bunton e no corpus56  

 
SWALES 

 
BUNTON 

CORPUS 

TO TC 

Reivindica a 
centralidade  

Reivindica a 
centralidade  

Reivindica a 
centralidade  

Reivindica a 
centralidade  

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

 Define termos Define termo(s) 
 

Define termo(s) 
 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

 Informa parâmetros 
da pesquisa57 

  

 

 

Como podemos observar, em I. 1, não identificamos nenhum passo além 

daqueles que constam em Swales (1990) e Bunton (2002). Também notamos que 

o copidesque manteve, em TC, os passos presentes em TO, ou seja, não houve 

supressão ou inserção de outros.   

 

Acreditamos que essas regularidades estejam relacionadas ao movimento no qual 

os passos estão inseridos. No movimento (1) Estabelece o nicho, o propósito 

comunicativo é apresentar a área de pesquisa de forma ampla, de modo que o 

leitor tenha uma visão geral do que já está estabelecido em determinado campo 

de conhecimento, bem como daquilo que já foi pesquisado anteriormente por 

outros estudiosos.  

                                                             
56

 Nos quadros apresentados a partir desta página, a célula cinza indica não ocorrência do passo. 

57
 Daqui em diante, nos quadros em que são apresentados os passos de cada movimento, a 

marcação em itálico indica que o(s) passo(s) é (são) considerado(s) ocasional(is) por Bunton 
(2002). 
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A não ocorrência do passo Informa parâmetros da pesquisa no corpus confirma o 

que Bunton (2002) apresentou em seu modelo, isto é, das 45 introduções que 

analisou, provenientes de variadas áreas de conhecimento, apenas em três foi 

encontrado esse passo, o que indica que é possível prescindir dele58. 

 

No entanto, é possível que, se houver parâmetros da pesquisa, eles sejam 

apresentados no capítulo de metodologia. No caso de introduções de artigos, 

objeto de estudo de Swales (1990), também não ocorreu o referido passo, 

possivelmente em virtude da extensão do gênero. Assim como na dissertação, é 

possível que essa informação seja oferecida juntamente com as informações 

pertinentes aos procedimentos metodológicos, no corpo do artigo. 

 

 

No movimento (2) Estabelece o nicho  

 

O movimento (2) possui o propósito comunicativo de criar um espaço a ser 

ocupado pela pesquisa desenvolvida e, além disso, faz a ligação entre o 

movimento (1) Estabelece o território e o (3) Ocupa o nicho. Em outras palavras, o 

movimento (2) Estabelece o nicho relaciona o que já foi pesquisado com a 

contribuição da pesquisa desenvolvida (Swales, 1990). Ele conta com quatro 

passos, a saber: Apresenta contra-argumentos, Indica lacuna(s) no 

conhecimento, Levanta questão(ões) e Continua a tradição. 

 

Bunton (2002) identificou três dos quatro passos presentes no modelo CARS 

(Swales, 1990): Apresenta contra-argumentos, Informa lacuna(s) no 

conhecimento e Continua a tradição. Além desses, propôs os seguintes: Levanta 

questionamento(s) e Indica um problema/ uma necessidade. 

 

No corpus, observamos a ocorrência de três dos quatro passos propostos por 

Swales (1990): Apresenta contra-argumentos, Indica lacuna(s) no conhecimento e 

Levanta questão(ões). Tais passos ocorreram tanto em TO como em TC.  

Identificamos também, em TO e em TC, o passo Indica um problema/ uma 

                                                             
58

 Como veremos mais adiante, em nosso corpus  (I. 1, I. 2, I. 3 e I. 4), o passo Informa 
parâmetros da pesquisa não ocorreu em nenhuma das versões. 
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necessidade, que não consta no modelo CARS, mas está presente no de Bunton 

(2002).  

 

Já o passo Continua a tradição, presente nos modelos dos dois autores, não foi 

observado em nenhuma das versões de I. 1.  

 

Em síntese, em relação ao movimento 2, temos:  

 

Quadro 16 – Introdução 1 – Passos do movimento (2) Estabelece o nicho 
 em Swales, Bunton e no corpus 

 
SWALES 

 

 
BUNTON 

 

CORPUS 

TO TC 

Apresenta 
contra-

argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

Indica lacuna(s) 
no conhecimento 

Informa lacuna(s) 
no conhecimento 

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

Levanta 
questão(ões) 

 Levanta questão(ões) 
de pesquisa 

Levanta questão(ões) 
de pesquisa 

 Levanta 
questionamentos 

  

 Indica um 
problema/ uma 
necessidade 

Indica um problema/ 
uma necessidade 

Indica um problema/ 
uma necessidade 

Continua a 
tradição 

Continua a 
tradição 

 

  

  Especifica o 
contexto da 
pesquisa59 

Especifica o 
contexto da 

pesquisa 

 

Ressaltamos que, em Swales (1990) e em nosso corpus, ocorreu o passo 

Levanta questão(ões), que diz respeito à pergunta de pesquisa especificamente. 

Já de acordo com Bunton (2002), o passo Levanta questionamentos, localizado 

nesse movimento (2), não se refere à pergunta de pesquisa, mas a questões 

relacionadas ao contexto da pesquisa mais amplo. Esse passo foi observado 

apenas no estudo desse autor.  

 

                                                             
59

 No quadro, em negrito, está o passo encontrado no corpus, que não estava em Swales (1990) e 
Bunton (2002). Trata-se de um passo “novo”.   
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Assim como Swales (1990), localizamos o passo Levanta questão(ões) no 

movimento (2) Estabelece o nicho, pois entendemos que a pergunta relacionada 

ao estudo é a motivação da pesquisa e concorre para que o pesquisador ocupe o 

nicho criado, o que ocorre no movimento seguinte.  

 

Bunton (2002), contudo, afirma que o passo que se refere às questões de 

pesquisa não está localizado nesse movimento (2), mas sim no movimento (3) 

Ocupa o nicho. De acordo com o que constatou nos textos que analisou, a 

ocorrência de perguntas de pesquisa nas introduções era ocasional. Ao verificar 

os textos completos, notou que em muitas teses tais perguntas estavam no final 

do trabalho; em outras, nem ocorriam. Buscando uma explicação para isso, 

Bunton (2002) constatou que, no contexto da Universidade de Hong Kong, onde 

realizou seu estudo, as convenções estabelecidas em cada área de conhecimento 

influenciam na localização de determinados passos, como verificamos nesse 

caso.  

 

No que diz respeito ao passo novo Especifica o contexto da pesquisa, 

acreditamos que sua ocorrência restrita ao nosso corpus tenha relação com o 

gênero. No caso da introdução de dissertação de mestrado, a audiência para a 

qual se dirige, em especial a banca examinadora, espera que o texto escrito 

aborde os principais aspectos relacionados à pesquisa desenvolvida, entre eles, o 

que se refere ao contexto da pesquisa.  

 

Em relação ao modelo de Bunton (2002), cujo foco foi o gênero introdução de 

tese de doutorado, próximo ao que analisamos aqui, não há menção a um passo 

que trate especificamente do contexto da pesquisa, embora seja possível que 

esse conteúdo informacional esteja localizado em outro passo, por exemplo, no 

Anuncia a pesquisa desenvolvida (proposto primeiramente por Swales (1990)). No 

entanto, esse passo indicado pelos autores não explicita que o conteúdo 

informacional trata do contexto da pesquisa desenvolvida. 

 

Passemos, agora, às alterações efetuadas pelo copidesque. Selecionamos, para 

esse exame, de acordo com o que explicamos, apenas os trechos 

correspondentes ao passo que identificamos em nosso corpus (no movimento 2 
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da I. 1) que não está presente em Swales (1990) e Bunton (2002). Trata-se, 

assim, de um passo “novo”, que denominamos Especifica o contexto da pesquisa.  

 

O propósito comunicativo desse passo é informar aspectos relacionados ao 

contexto que envolve a pesquisa. No caso de I. 1, o contexto é a publicação de 

demonstrações consolidadas em consonância com os padrões internacionais. Os 

trechos que seguem são exemplos desse passo:  

 

TO – parágrafo 10 

No Brasil, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas 
abertas deverão publicar suas demonstrações consolidadas segundo as IFRS a partir 
das demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2010. Além disto, desde 2008, 
várias normas têm sido publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
já em harmonia com os padrões internacionais.  

 

TC – parágrafo 8 

No Brasil, a tendência também é a padronização: desde 2008, várias normas já em 
harmonia com os padrões internacionais têm sido publicadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Além disso, por determinação da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), as organizações abertas deverão publicar suas 
demonstrações consolidadas3 de acordo com as IFRS a partir de 31 de dezembro de 
2010.  

 

 

Em TC, a informação inicial inserida no parágrafo (No Brasil, a tendência também 

é a padronização) estabelece uma ligação com o que vinha sendo informado nos 

parágrafos precedentes, ou seja, a padronização das demonstrações financeiras 

é uma tendência mundial, observada no Brasil, fato reforçado pelo advérbio 

também, que indica similaridade no comportamento dos mercados. 

 

Notamos que, em TC, o copidesque promoveu o rearranjo textual, obedecendo ao 

aspecto cronológico: (a) desde 2008, vem ocorrendo a padronização das 

demonstrações, as quais são publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis; (b) a partir de 31 de dezembro de 2010, as organizações abertas 

devem publicar suas demonstrações por determinação da Comissão de Valores 

Mobiliários. 
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Outras alterações igualmente importantes foram sugeridas, por exemplo, a 

adequação do referente da expressão a partir de, que em TO referia-se a 

demonstrações e em TC passou a referir-se a uma data (a partir de 31 de 

dezembro). Essa sugestão de mudança pode estar relacionada ao passo que 

estamos examinando, uma vez que para apresentar o contexto da pesquisa o 

copidesque realça o aspecto cronológico, de modo que o leitor possa ter uma 

visão abrangente do campo e de sua evolução, bem como das transformações 

observadas ao longo do tempo. 

 
 
No movimento (3) Ocupa o nicho  

 

No modelo de Swales (1990), há, no movimento Ocupa o nicho, quatro passos: 

Descreve os objetivos, Anuncia a pesquisa desenvolvida, Apresenta os principais 

resultados e Indica a estrutura do artigo. De acordo com ele, por meio desse 

movimento, o autor da dissertação preenche o espaço (nicho) criado no 

movimento (2) Estabelece o nicho e apresenta as informações mais voltadas à 

pesquisa desenvolvida. Tais passos foram identificados também por Bunton 

(2002), embora com variações na sua denominação (Informa os objetivos, 

Informa a pesquisa desenvolvida, Informa descobertas ou resultados e Informa a 

estrutura da tese).  

 

Em I. 1, identificamos, tanto em TO como em TC, dois dos quatro passos 

propostos por Swales (1990): Informa os objetivos da pesquisa e Indica a 

estrutura do artigo (equivalente à estrutura da dissertação, no nosso caso), os 

quais, no modelo de Bunton (2002), são denominados Informa os objetivos e 

Informa a estrutura da tese. 

 

Ocorre, entretanto, que Bunton (2002) observou a presença de outros passos, 

além dos de Swales (1990), a saber: Apresenta a metodologia, Informa materiais/ 

sujeitos, Informa o produto da pesquisa/ Propõe um modelo, Informa a relevância/ 

justificativa da pesquisa, Informa a estrutura da tese (no nosso caso, da 

dissertação) Informa a estrutura do capítulo, Apresenta questões de pesquisa/ 
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hipóteses60, Assume posicionamento teórico, Define termos, Informa parâmetros 

da pesquisa, Apresenta aplicação do produto e Faz avaliação do produto.  

 

No corpus, desses passos mencionados, observamos os seguintes (entre 

parênteses, informamos se ocorrem em TO ou TC ou em ambos): Apresenta a 

metodologia (TO e TC), Informa materiais/ sujeitos (TO), Informa a relevância/ 

justificativa da pesquisa (TO e TC), Define termo(s) (TO e TC), Indica a estrutura 

da dissertação (TO e TC) e Indica a estrutura dos capítulos (TO e TC). 

 

De nosso lado, identificamos quatro passos que não constam em Swales (1990) e 

Bunton (2002): Descreve a metodologia, Informa credenciais do pesquisador, Faz 

previsão (previsões) e Sugere futuras aplicações da pesquisa.  

 

Organizando tais dados, temos:  

 

Quadro 17 – Introdução 1 – Passos do movimento (3) Ocupa o nicho 
em Swales, Bunton e no corpus  

 
SWALES 

 

 
BUNTON 

 

CORPUS 

TO TC 

Descreve os 
objetivos 

Informa os objetivos Informa os objetivos Informa os objetivos 

Anuncia a 
pesquisa 

desenvolvida 

Informa a pesquisa 
desenvolvida 

  

 Apresenta a 
metodologia 

Apresenta a 
metodologia 

Apresenta a 
metodologia 

 Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa materiais/ 
sujeitos 

 

Apresenta os 
principais 
resultados 

Informa descobertas 
ou resultados 

  

 Informa o produto da 
pesquisa/ Propõe um 

modelo 

  

 Informa a relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Informa a relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Informa a relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Indica a 
estrutura do 

Informa a estrutura da 
tese 

Indica a estrutura da 
dissertação 

Indica a estrutura da 
dissertação 

                                                             
60

 O passo Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses proposto por Bunton (2002) refere-se, em 
nosso trabalho, a dois passos, a saber: Apresenta questão(ões) de pesquisa, localizado no 
movimento (2), conforme observado no modelo CARS, e Estabelece a(s) hipóteses(s), localizado 
no movimento (3). 
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artigo 

 Informa a estrutura do 
capítulo 

Indica a estrutura 
do(s) capítulos 

Indica a estrutura 
do(s) capítulo(s) 

 Apresenta as 
questões da 

pesquisa/ hipóteses 

  

 Assume 
posicionamento 

teórico 

  

 Define termos 
 

Define termo(s) 
 

Define termo(s) 
 

 Informa parâmetros 
da pesquisa 

  

 Apresenta aplicação 
do produto 

  

 Faz avaliação do 
produto 

  

  Descreve a 
metodologia61 

 

  Informa credenciais 
do pesquisador 

Informa credenciais 
do pesquisador 

  Faz previsão(ões) 
 

Faz previsão(ões) 

  Sugere futuras 
aplicações 

Sugere futuras 
aplicações 

 

 

No que diz respeito ao passo Informa materiais/ sujeitos que, por sugestão do 

copidesque não permaneceu em TC, observamos  o seguinte: em TO, tínhamos 

uma informação referente ao passo mencionado: “Dada a natureza [...] com base 

nos primeiros resultados, foram realizadas entrevistas com profissionais de 

contabilidade [...]” (Anexo 2, parágrafo 29, p. 190). Esse trecho fazia parte do 

detalhamento da metodologia apresentado pelo autor. Como essa porção de texto 

ficou muito longa para figurar na introdução, o copidesque indicou que seu 

conteúdo fosse transferido para o “capítulo de metodologia da pesquisa” (Anexo 

11, p. 236). A nosso ver, esse procedimento não prejudicou o conteúdo 

informacional presente na introdução, uma vez que os dados básicos acerca da 

metodologia foram preservados no passo Apresenta a metodologia. 

 

                                                             
61

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  
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Quanto às alterações efetuadas pelo copidesque nos passos que ocorreram no 

corpus (mas não estão em Swales ou Bunton), temos o seguinte, no movimento 3 

da I. 2:   

 

 Passo Descreve a metodologia 

 

Observamos que o passo Descreve a metodologia não ocorreu na versão tratada. 

Podemos supor que tal supressão se deva ao fato de, não raro, as dissertações 

de mestrado apresentarem um capítulo ou uma seção específicos para a 

apresentação da metodologia, caso em que não haveria a necessidade de 

descrever os procedimentos metodológicos na introdução da dissertação.  

 

Em relação ao propósito comunicativo, esse passo informa detalhes acerca da 

metodologia utilizada na pesquisa, como, por exemplo, as etapas seguidas pelo 

pesquisador ao longo da investigação; a revisão da literatura e o meio 

(instrumento) utilizado para obter dados (no caso, entrevistas com os profissionais 

da área), entre outros aspectos. Nos trechos a seguir, correspondentes a esse 

passo, em TO, há tais informações:  

TO – parágrafo 29  

Dada a natureza do tema [...]. Num primeiro momento o trabalho caminhou pela 
revisão da literatura, onde foram pesquisados trabalhos recentes realizados em países 
onde já ocorreu a adoção das normas IFRS. A seguir, com base nos primeiros 
resultados, foram realizadas entrevistas com profissionais de contabilidade, tomando o 
cuidado de abordar apenas pessoas com reconhecida experiência no assunto e que 
sejam expoentes nas suas áreas de atuação. 

 

TO – parágrafo 30 

Para captar as percepções dos profissionais optou-se por uma entrevista em etapas, 
começando com uma questão aberta (...). Numa segunda etapa, foram apresentados 
aos entrevistados temas específicos (...). Para finalizar, os entrevistados são 
convidados a atribuir uma nota para cada uma das barreiras, segundo a sua 
importância. 

 

TO – parágrafo 31 

Dentre os motivos em potencial apresentados pela literatura, na segunda parte da 
entrevista foram apresentados os seguintes temas para discussão pelos participantes 
do estudo:  
- Qualificação da mão de obra; 
- Diferenças culturais; 
- Sistemas jurídicos (direito romano x direito consuetudinário) (...). 
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Podemos observar, nos trechos em tela, que a descrição da metodologia utilizada 

pelo pesquisador é apresentada em três parágrafos (os apresentados acima ─ 29, 

30 e 31). Em TC, tais parágrafos e, consequentemente, o passo Descreve a 

metodologia foram suprimidos do texto de introdução por indicação do 

copidesque, que sugeriu colocar tais informações no capítulo específico que 

aborda a metodologia da pesquisa: “sugiro tirar essas informações daqui e levá-

las para o capítulo de metodologia de pesquisa, na seção „definições 

metodológicas‟” (Anexo 11, p. 245). 

  

Notamos que, na copidescagem, o profissional dialoga com o texto e com o autor 

da dissertação, concordando com ele ou discordando dele e apresentando novas 

possibilidades de dizer, ainda que no texto que vai a público não haja indicação 

da realização da copidescagem. O profissional assume o papel de agente ou, em 

outras palavras, nas de Bazerman (2006b) especificamente, está motivado e se 

esforça para fazer o texto se realizar ao máximo, isto é, ser bem-sucedido do 

ponto de vista comunicacional.  

 

No CARS de Swales (1990), é possível que essa informação esteja localizada no 

passo Anuncia pesquisa desenvolvida, uma vez que não há nesse modelo 

menção explícita à metodologia. 

 

 Passo Informa credenciais do pesquisador 

 

O propósito comunicativo desse passo é informar a experiência do pesquisador 

na área como alguém que a conhece suficientemente para desenvolver 

determinado estudo. Em uma pesquisa sobre a organização retórica presente em 

cartas de promoção de vendas, Bhatia (1993) identificou um passo que 

denominou Estabelece credenciais, cujo propósito comunicativo é mostrar que a 

empresa é capaz de satisfazer as necessidades do consumidor, bem como 

prender a atenção e convencer potenciais compradores. Disso, podemos inferir 

que, ao estabelecer credenciais, o pesquisador busca mostrar sua capacidade 

para contribuir com o campo, bem como angariar a atenção do leitor.  
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No nosso caso, o autor da dissertação é um profissional que atua na área de 

conhecimento em que se insere o tema; além disso, participa de grupos de 

discussão. Por meio desse passo, ele busca mostrar que está apto a discutir o 

assunto e, assim, pode obter a atenção dos leitores de seu trabalho. Nos excertos 

que seguem, podemos verificar tais informações:  

 

TO – parágrafo 41 

Pode-se também considerar a experiência do autor como profissional da área e 
participante de grupos de discussão e fóruns sobre o tema [...]. 

 

TC – parágrafo 30 

A experiência do pesquisador como profissional da área contábil e participante de 
grupos de discussão e fóruns sobre o tema permite afirmar [...]. 

 

Em TC, o copidesque focaliza a atuação do autor da dissertação como 

profissional de contabilidade (a experiência do pesquisador como profissional da 

área contábil) ao modificar o início do período observado em TO. O pesquisador 

se vale da própria experiência para ponderar que os profissionais da área podem 

não estar preparados para as novas regras contábeis. 

 

Talvez a explicação para esse passo não ocorrer nos modelos de Swales (1990) 

e de Bunton (2002) seja o fato de o primeiro ter trabalhado com introduções de 

artigos de pesquisa, um gênero mais breve, e o segundo ter pesquisado teses de 

doutorado, que é uma produção de pesquisador experiente, aspecto que poderia 

dispensar a apresentação de credenciais.  

 

 

 Passo Faz previsão(ões) 

 
Por meio desse passo, o autor da dissertação projeta determinados aspectos 

selecionados por ele. Com base no que apresentou ao longo do texto introdutório, 

refere-se a possíveis acontecimentos futuros: no caso, as mudanças relacionadas 

à padronização das demonstrações contábeis em nível mundial resultarão em 

fortes impactos para os contadores e para os usuários da informação contábil. 

Vejamos os trechos que seguem:  
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TO – parágrafo 24 

Estas mudanças resultarão em fortes impactos tanto sobre contadores como sobre os 
usuários da informação contábil. 

 

TC – parágrafo 19 

Tais mudanças, certamente, resultarão em fortes impactos para os contadores e para 
os usuários da informação contábil. 

 

Assim como em TO, o enunciado em TC refere-se a uma previsão feita pelo 

pesquisador em relação aos possíveis impactos das mudanças contábeis. 

Todavia, em TC62, o copidesque inseriu um elemento modalizador (o advérbio 

certamente), que amplia ou reforça o modo de dizer de tal enunciado, porque 

expressa um grau de certeza diferente do que há em TO.  

 

 Passo Sugere futuras aplicações 

 

O propósito comunicativo desse passo é indicar como os resultados do estudo 

desenvolvido podem ser utilizados. No contexto da pesquisa, profissionais da 

área contábil, como contadores e administradores, podem se valer do 

conhecimento que foi construído (antecipação das principais barreiras a serem 

enfrentadas para adoção de normas contábeis internacionais) planejando ações 

para lidar com a nova realidade. Vejamos os seguintes excertos:  

 

TO – parágrafo 40 

Não obstante as mudanças [...]. A antecipação das principais barreiras a serem 
enfrentadas pode auxiliar os contadores e gestores das companhias a planejarem os 
processos de transição nas suas empresas. 

 

 

TC – parágrafo 29 

Embora as mudanças [...]. Acredita-se que a antecipação das principais barreiras a 
serem enfrentadas para adoção de normas contábeis internacionais pode auxiliar os 
contadores e gestores das companhias a planejarem os processos de transição nas 
suas empresas 

 

 

                                                             
62

 As alterações realizadas pelo copidesque relacionadas à correção gramatical, embora 
importantes, não são tratadas aqui, uma vez que o foco da análise está na ocorrência de passos 
que se relacionam com a organização retórica do texto.  
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Em TC, o índice de indeterminação do sujeito (“se” em “Acredita-se”) torna o 

enunciado mais objetivo, como se espera, de modo geral, em um texto científico. 

Dessa forma o “sujeito-enunciador”, como explica Coracini (1991: 108), toma 

distância de seu enunciado, o que é uma característica do discurso científico que, 

por meio da utilização de determinados recursos linguísticos, pretende ser neutro 

e objetivo.  

 

Em TC, verificamos que há a inserção de uma informação (para adoção de 

normas contábeis internacionais) que especifica o aspecto relacionado à natureza 

da barreira a ser enfrentada pelos profissionais da área contábil. Essa sugestão, 

ao que parece, confere ao TC mais exatidão, de forma a reduzir a possibilidade 

de ambiguidade (não se trata de vários tipos de barreiras, mas daquelas que 

serão enfrentadas quando da adoção de normas contábeis internacionais).   

 

No que se refere à ocorrência de passos novos, em TC, há quatro e, em TO, três. 

Independentemente dessa diferença, o fato é que a extensão do gênero pode 

ajudar a explicar a razão pela qual há tantos passos novos, o que também foi 

observado no estudo de Bunton (2002) que comparou seus resultados aos de 

Swales (1990).  

 

Em gêneros mais longos, a possibilidade de encontrarmos novos passos é maior 

do que no caso de artigos de pesquisa. Em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, a introdução costuma ser mais extensa se comparada à introdução de 

artigo de pesquisa, em razão do propósito comunicativo, conforme explica Bhatia 

(1993). No caso do artigo de pesquisa, afirma Motta-Roth (2001), o autor do 

estudo visa à publicação em revistas especializadas de sua área de 

conhecimento, por essa razão, os textos limitam-se à extensão aproximada de 10 

mil palavras, observando-se os movimentos e passos retóricos que caracterizam 

o gênero.  

 

Já no caso das introduções de dissertação de mestrado, uma banca examinadora 

composta por professores universitários, em geral, titulados com o grau de doutor, 

analisa o desenvolvimento do estudo realizado pelo pesquisador. Nesse caso, é 

necessário defender, com o detalhamento apropriado, um ponto de vista 
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buscando a aprovação da banca. Em virtude do propósito comunicativo de ambos 

os gêneros, o discurso será mais ou menos detalhado, com mais ou menos 

ocorrência de passos retóricos. 

 

 

3.4.2 Passos da introdução 2 (I. 2)63,64 

 

No movimento (1) Estabelece o território 

 

Observamos a ocorrência dos três passos propostos por Swales (1990), a saber: 

Reivindica a centralidade, Faz generalizações sobre o tópico e Revisa pesquisas 

anteriores, tanto em TO como em TC. Trata-se de passos que também estão 

presentes em Bunton (2002).  

Já os passos Define termos e Informa parâmetros da pesquisa identificados por 

esse último autor não foram observados em I. 2, em nenhuma das duas versões. 

Também identificamos que não há passos novos nesse movimento.  

Desse modo, temos:  

 

Quadro 18 – Introdução 2 – Passos do movimento (1) Estabelece o território 
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON 
CORPUS 

TO TC 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

 Define termos 
 

  

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

 Informa parâmetros 
da pesquisa 

  

 

                                                             
63

 Os anexos 4 (TO) e 5 (TC) referem-se à introdução 2. 

64
 Diferentemente da introdução 1, na introdução 2, não há indicação expressa (por meio da 

utilização de cores) das alterações efetuadas pelo profissional de texto (cf. Anexo 5). 
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Assim como ocorreu em I. 1, supomos que essa regularidade esteja relacionada 

ao movimento no qual os passos estão inseridos. No movimento (1) Estabelece o 

nicho, o propósito comunicativo é apresentar a área de pesquisa de forma ampla, 

de modo que o leitor tenha uma visão geral do que já está estabelecido em 

determinado campo de conhecimento, bem como daquilo que já foi pesquisado 

anteriormente por outros estudiosos.  

 

 

No movimento (2) Estabelece o nicho 

 

Dos passos propostos por Swales (1990), Apresenta contra-argumentos, Indica 

lacuna(s) no conhecimento, Levanta questão(ões) e Continua a tradição, nenhum 

ocorreu no corpus.  

 

No modelo de Bunton (2002), ocorreram três dos quatro movimentos observados 

no modelo CARS: Apresenta contra-argumentos, Informa lacuna(s) no 

conhecimento e Continua a tradição. Além desses, observamos os passos Indica 

um problema/ uma necessidade e Levanta questionamentos. Em I. 2 (TO e TC), 

não há a ocorrência de nenhum desses passos.  

 

No entanto, observamos a ocorrência de dois outros passos que não estão nos 

dois modelos em que baseamos nossa investigação: Especifica o contexto da 

pesquisa, que ocorre em TO e em TC, e Define o foco de interesse específico, 

identificado apenas em TC. 

 

Em síntese, temos: 
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Quadro 19 – Introdução 2 – Passos do movimento (2) Estabelece o nicho  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON 
CORPUS 

TO TC 

Apresenta 
contra-

argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

  

Indica lacuna(s) 
no conhecimento 

Informa lacuna(s) 
no conhecimento 

  

 Indica um 
problema/ uma 
necessidade 

  

Levanta questão 
(ões) 

   

 Levanta 
questionamentos 

  

Continua a 
tradição 

Continua a 
tradição 

  

  Especifica o 
contexto da 
pesquisa65 

Especifica o 
contexto da 

pesquisa 

   Define o foco de 
interesse específico 

 

Nesse movimento, o copidesque inseriu, em TC, um passo, que denominamos 

Define foco de interesse específico, apresentado no trecho “[...] produção de 

inferência e avaliação da compreensão leitora [...]” (Anexo 5, parágrafo 1, p. 204). 

Observamos que esse passo concorre para conferir exatidão à informação acerca 

da pesquisa e do assunto tratado, pois diz respeito ao tema da pesquisa. Ele 

também concorre para reforçar a informação, uma vez que há apenas esses dois 

passos para garantir o espaço no qual o pesquisador possa inserir sua pesquisa. 

Os passos novos presentes no movimento constituem estratégias para que o 

autor da pesquisa identifique o nicho, que será ocupado no movimento 3, e possa 

estabelecer a ligação necessária entre os estudos já realizados e a sua 

contribuição. 

 

A inexistência, na introdução, de informações relevantes que caracterizam a 

criação de um espaço para a pesquisa desenvolvida, como o que informa as 

lacunas em pesquisas anteriores, não significa que não ocorreram no corpo do 

trabalho. No entanto, apresentá-las no texto introdutório oferece ao leitor mais 

                                                             
65

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  
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detalhes acerca do espaço criado, que será preenchido pela pesquisa em 

desenvolvimento.  

 

Tratemos, agora, das alterações efetuadas pelo copidesque nos trechos 

referentes aos novos passos, no movimento (2), que foram encontrados no 

corpus.   

 

 Passo Especifica o contexto da pesquisa 

 

O propósito comunicativo do passo Especifica o contexto da pesquisa é informar 

aspectos relacionados ao contexto que envolve a pesquisa ou seu objeto de 

investigação. No caso de I. 2, o autor da dissertação informa que o contexto da 

sua pesquisa envolve a leitura e a produção de inferências. Como destacamos 

anteriormente, a presença desse passo reforça a exatidão informacional do texto. 

 

Vejamos os trechos a seguir: 

 TO – parágrafo 4 

Quando o leitor interage com o texto, ele não é mais um mero receptor, decodificador 
dos sentidos do texto ou do autor, mas, sim, do seu próprio sentido, ou seja, agora 
esse leitor também é um co-autor. Como leitor, ele sai à captura de sentido, partindo 
para desvendar os segredos implícitos nas entrelinhas do texto. 

 

TC – parágrafo 4 

Consideramos igualmente importante destacar que a leitura não é um processo 
mecânico, mas, sim, uma atividade complexa que exige do leitor conhecimentos vários 
para construção de inferências e, conseqüentemente, para produção de sentido. 

 

Tanto em TO como em TC, o foco está na atividade de leitura e no papel do leitor 

como construtor de sentidos. Como mencionamos anteriormente, por meio desse 

passo, é possível tratar especificamente do contexto da pesquisa e, 

consequentemente, no caso, o que envolve, por exemplo, a leitura e o leitor. Em 

TC, há menção explícita à inferência, um dos elementos centrais do estudo 

desenvolvido pelo autor da dissertação, o que não foi observado em TO. Assim 

como destacamos em I. 1, é possível que a ocorrência desse passo no corpus se 
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deva à natureza do gênero em análise. No caso de dissertações de mestrado, a 

expectativa da banca examinadora é que seja oferecido um detalhamento maior 

do contexto que envolve a pesquisa desenvolvida, de forma que seja apresentado 

um panorama abrangente do objeto estudado.  

 

Passo Define foco de interesse específico 

 

Com esse passo, o copidesque especifica o foco de interesse contemplado na 

investigação, ou seja, o assunto sobre o qual a pesquisa versa, no caso, a 

produção de inferência e a avaliação da compreensão leitora, conforme podemos 

verificar a seguir:  

 

TC – parágrafo 1 

Esta dissertação [...] tem por tema a produção de inferência e avaliação da 
compreensão leitora. 

 

Ressaltamos que, em relação a esse passo, não se trata somente de reformular o 

texto original, mas também de inserir no texto um passo que não existia 

anteriormente. Por meio de sinais lexicais, é possível identificar o passo que 

ocorre nesse excerto. Assim, o vocábulo tema indica o assunto a ser 

desenvolvido pelo autor da dissertação. Com a inserção desse passo, o autor da 

dissertação oferece informações importantes e precisas acerca de sua pesquisa, 

bem como deixa claro o foco de seu estudo. 

 

No movimento (3) Ocupa o nicho 

 

Em I. 2, no movimento Ocupa o nicho, dos quatro passos propostos por Swales 

(1990) ─ Descreve os objetivos, Anuncia a pesquisa desenvolvida, Apresenta os 

principais resultados e Indica a estrutura do artigo ─ identificamos dois: Descreve 

os objetivos e Indica a estrutura do artigo (no nosso caso, da dissertação), que 

ocorrem tanto em TO como em TC. Os movimentos Anuncia a pesquisa 

desenvolvida e Apresenta os principais resultados presentes no CARS não 

ocorrem em nenhuma das versões de I. 2.  
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Entre os 15 passos propostos por Bunton (2002), verificamos, em I. 2, os 8 

seguintes: Informa os objetivos (TO e TC), Apresenta a metodologia (TC), Informa 

materiais/ sujeitos (TO e TC), Informa a relevância/ justificativa da pesquisa (TC), 

Informa a estrutura da tese (no nosso caso, da dissertação) (TO e TC), Informa a 

estrutura do capítulo (TO e TC), Assume posicionamento teórico (TO e TC), 

Define termos (TC).  

 

Já os passos Informa a pesquisa desenvolvida; Informa descobertas ou 

resultados; Informa o produto da pesquisa/ Propõe um modelo; Apresenta as 

questões de pesquisa/ hipóteses66; Informa parâmetros da pesquisa; Apresenta 

aplicação do produto e Faz avaliação do produto não ocorreram em nenhuma das 

versões de I. 2. 

 

Identificamos no corpus apenas um passo que não figura entre os propostos por 

Swales (1990) e Bunton (2002), o passo Justifica a escolha do corpus. 

 

Fazendo a síntese de tais dados, temos: 

 

Quadro 20 – Introdução 2 – Passos do movimento (3) Ocupa o nicho 
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES BUNTON 
CORPUS 

TO TC 

Descreve os 
objetivos 

Informa os objetivos Informa o(s) objetivo(s) Informa o(s) objetivo(s) 

Anuncia a 
pesquisa 

desenvolvida 

Informa a pesquisa 
desenvolvida 

  

 Apresenta a 
metodologia 

 Apresenta a 
metodologia 

 Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa 
materiais/sujeitos 

Informa 
materiais/sujeitos 

Apresenta os 
principais 
resultados 

Informa descobertas ou 
resultados 

  

 Informa o produto da 
pesquisa/ Propõe um 

  

                                                             
66

 O passo Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses proposto por Bunton (2002) refere-se, em 
nosso trabalho, a dois passos, a saber: Apresenta questão(ões) de pesquisa, localizado no 
movimento (2), conforme observado no modelo CARS, e Estabelece a(s) hipóteses(s), localizado 
no movimento (3). 
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modelo 

 Informa a relevância/ 
justificativa da pesquisa 

 Informa a relevância/ 
justificativa da pesquisa 

Indica a estrutura 
do artigo 

Informa a estrutura da 
tese 

Indica a estrutura da 
dissertação 

Indica a estrutura da 
dissertação 

 Informa a estrutura do 
capítulo 

Indica a estrutura do(s) 
capítulo(s) 

Indica a estrutura do(s) 
capítulo(s) 

 Apresenta as questões 
de pesquisa/ hipóteses 

  

 Assume 
posicionamento teórico 

Assume 
posicionamento teórico 

Assume 
posicionamento teórico 

 Define termos  Define termo(s)  
 

 Informa parâmetros da 
pesquisa 

  

 Apresenta aplicação do 
produto 

  

 Faz avaliação do 
produto 

  

  Justifica a escolha do 

corpus
67

 

 

 

No que se refere aos passos Apresenta a metodologia, Informa a relevância/ 

justificativa da pesquisa e Define termos que, por intervenção do copidesque, 

passaram a figurar em TC, temos algumas observações a fazer. 

 

No passo Apresenta metodologia (TC), o copidesque indica a apresentação de 

informações acerca dos procedimentos metodológicos adotados, como revisão da 

literatura, análise do corpus selecionado e discussão dos resultados: “Assim [...] 

estabelecemos os seguintes procedimentos metodológicos: 1. revisão da 

literatura [...]; 2. verificação de inferências [...]; 3. comentários dos resultados a 

respeito das inferências” (Anexo 5, parágrafo 8, p. 205).  

Por meio desse passo retórico, o autor narra como coletou e analisou os dados e 

descreve o material utilizado, bem como os sujeitos que participaram do estudo. 

Em outras palavras, o autor expõe os métodos por meio dos quais pretende 

alcançar os objetivos de sua pesquisa: 

Ao adicionar o passo Informa a relevância/ justificativa da pesquisa (TC), o 

copidesque enfatiza a contribuição do estudo realizado pelo pesquisador ao 

campo do qual faz parte e, consequentemente, à própria sociedade. No caso, o 

                                                             
67

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002). 
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autor espera “[...] contribuir para o ensino de leitura, considerando o leitor um 

sujeito socialmente ativo que interage com o texto-autor [...]” (Anexo 5, parágrafo 

13, p. 205). A presença dessa informação valoriza o trabalho desenvolvido, bem 

como indica sua aplicabilidade prática. 

 

Por fim, o passo Define termo(s) (TC), que, no caso, diz respeito estritamente à 

pesquisa desenvolvida, confere ao texto mais precisão e contribui para sua 

clareza. Em I. 2, o profissional de texto inseriu a definição do vocábulo inferência: 

“[...] inferência é entendida como uma estratégia cognitiva por meio da qual o 

leitor constrói sentidos, produzindo informação nova a partir de informações 

dadas, em um determinado contexto, e deve ganhar especial destaque no ensino 

da leitura” (Anexo 5, parágrafo 1, p. 204).   

 

Esse tópico (sobre inferência) é um dos aspectos centrais da pesquisa 

desenvolvida e faz parte, inclusive, do objetivo geral e os objetivos específicos, 

daí ser importante conferir-lhe maior destaque no texto. 

 

No que diz respeito às alterações efetuadas pelo profissional de texto no trecho 

referente ao novo passo, temos: 

 

 Passo Justifica a escolha do corpus 

  

Por meio desse passo, presente em TO, o autor oferece as razões pelas quais 

optou por trabalhar com determinado material. No caso, o pesquisador selecionou 

o conto O caso do espelho, de Ricardo Azevedo, por ser de fácil leitura e por 

tratar de assuntos que são comuns aos sujeitos da pesquisa (alunos da “6ª. 

série”).  

 

TO – parágrafo 16 

A escolha desse conto ocorreu pelo fato do autor usar não só um vocabulário fácil e 
acessível aos conhecimentos prévios dos alunos, mas também pelo contexto social e 
cultural ser bem próximo a dos alunos de 6ª série [...] 
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Essa informação não consta em TC, talvez porque o copidesque preferiu colocá-

la no capítulo específico que trata da metodologia no qual é possível desenvolver 

esse aspecto e oferecer mais detalhes. 

 

 

3.4.3 Passos da introdução 3 (I. 3)68,69 

 

No movimento (1) Estabelece o território 

 

Identificamos dois passos, Faz generalizações sobre o tópico e Revisa pesquisas 

anteriores (TO e TC), dos três propostos por Swales (1990). Já o passo 

Reivindica a centralidade não foi observado em I. 3, em nenhuma das duas 

versões. Esses três passos também estão em Bunton (2002), que, além desses, 

identificou mais dois passos que não constam no modelo CARS: Define termos e 

Informa parâmetros da pesquisa. Desses dois passos, observamos em I. 3 a 

ocorrência de apenas o Define termos em TC. O passo Informa parâmetros da 

pesquisa, considerado ocasional por Bunton (2002), não ocorreu em I. 3, em 

nenhuma das versões. 

 

Como ocorreu em I. 1 e I. 2, em relação ao movimento (1), não identificamos em I. 

3 nenhum passo que não tenha sido observado por Swales (1990) ou por Bunton 

(2002). 

 

Com base nessas informações, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68

 Os anexos 6 (TO) e 7 (TC) referem-se à introdução 3. 

69
 Diferentemente da introdução 1, na introdução 3, não há indicação expressa (por meio da 

utilização de cores) das alterações efetuadas pelo profissional de texto (cf. Anexo 7, p. 210). 
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Quadro 21 – Introdução 3 – Passos do movimento (1) Estabelece o território  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON 

CORPUS 

TO TC 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

  

Faz 
generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

 Define termos  Define termo(s)  
 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

 Informa parâmetros 
da pesquisa 

  

 

No que diz respeito ao passo Define termos(s), que ocorre em TC (Anexo 7, 

parágrafos 12 e 13, p. 212), possivelmente, ao adicionar essa informação, o 

intuito do copidesque tenha sido oferecer mais subsídios para a compreensão do 

conteúdo.  

 

Em TC, as definições apresentam o termo texto como elemento 

sociocomunicativo e estão localizadas em dois parágrafos consecutivos, no 

parágrafo  12: “[...] Podemos definir texto ou discurso como ocorrência lingüística 

falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, 

semântica e formal” e no parágrafo 13: “[...] o texto é uma unidade de linguagem 

em uso, cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação sócio-

comunicativa”. A informação referente ao termo texto está associada ao contexto 

amplo da pesquisa desenvolvida.  

 

 

No movimento (2) Estabelece o nicho 

 

Em relação ao movimento Estabelece o nicho, dos quatro passos propostos por 

Swales (1990) – Apresenta contra-argumentos, Indica lacuna(s) no conhecimento, 

Levanta questão(ões) e Continua a tradição –, observamos a ocorrência de 

apenas um deles (Levanta questão(ões)), em TC.  
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Bunton (2002) identificou três dos quatro passos do modelo de Swales (1990) –  

Apresenta contra-argumentos, Indica lacuna(s) no conhecimento e Continua a 

tradição – e propôs o passo Indica um problema/ uma necessidade, identificado 

tanto em TO como em TC. 

 

Além desses passos, no corpus aqui em análise, identificamos, em I. 3, três 

passos que não constam nos modelos propostos pelos dois autores, que são: 

Especifica o contexto da pesquisa (TO e TC), Justifica o interesse pela pesquisa 

desenvolvida (TO) e Define o foco de interesse específico (TO). Por meio desses 

passos, o autor da dissertação refere-se a aspectos de sua pesquisa: o contexto 

mais específico, o interesse particular que tem pela investigação e o ponto central 

de que trata seu estudo.  

 

Como podemos notar, os três passos que acabamos de citar reforçam, em 

conjunto, a tendência à particularização do tema pesquisado, que vai se tornando 

mais forte ao longo dos três movimentos (1) Estabelece o território, (2) Estabelece 

o nicho e (3) Ocupa o nicho. Se no movimento (1), as informações acerca do 

assunto são mais abrangentes, no (2) elas servem para criar um espaço de 

destaque para o estudo, valorizando e justificando seu desenvolvimento e no (3) 

culminam com o relato dos aspectos detalhados da pesquisa, de modo que ela 

preencha o espaço criado. 

 

Em suma, temos o seguinte: 

 

Quadro 22 – Introdução 3 – Passos do movimento (2) Estabelece o nicho  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON 

CORPUS 

TO TC 

Apresenta contra-
argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

  

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

  

 Indica um problema/ 
uma necessidade 

Indica um problema/ 
uma necessidade 

Indica um problema/ 
uma necessidade 

Levanta 
questão(ões) 

  Levanta questão(ões) 
de pesquisa 

 Levanta 
questionamentos 

  

Continua a tradição Continua a tradição  
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  Especifica o contexto 
da pesquisa

70
 

Especifica o contexto 
da pesquisa 

  Justifica o interesse 
pela pesquisa 
desenvolvida 

 

  Define foco de 
interesse específico 

 

 
 
Com a inserção do passo Levanta questão(ões) de pesquisa (TC), o copidesque 

explicitou a motivação para a realização da pesquisa, qual seja, responder à 

questão “[...] como explorar a intertextualidade, os conhecimentos prévios e os 

implícitos (elementos de pressuposição) na leitura de crônicas?” (Anexo 7, 

parágrafo 8, p. 211), que não existia em TO. 

 

Assim como nas introduções analisadas anteriormente (I. 1 e I. 2), observamos 

em I. 3 a ocorrência do passo novo Especifica o contexto da pesquisa. É possível 

que a existência desse passo em nosso corpus se deva à natureza do gênero e à 

audiência para a qual se dirige. Na dissertação de mestrado, que é um “rito de 

passagem” para o mundo acadêmico, o pesquisador deve mostrar, entre outros 

aspectos, sua capacidade de relacionar os estudos prévios com o seu, bem como 

de oferecer uma perspectiva abrangente do contexto que envolve sua pesquisa. 

 

Em relação ao passo Justifica o interesse pela pesquisa desenvolvida, seu 

conteúdo informacional especifica que o interesse do pesquisador em 

desenvolver o trabalho sobre leitura reside em melhorar sua atuação profissional, 

na sala de aula, o que parece não enfatizar a contribuição mais ampla do estudo.  

 

Observamos que o profissional de texto sugeriu a eliminação desse passo, cujo 

conteúdo informacional é identificado em outro passo (Informa credenciais do 

pesquisador), no movimento (3). No caso desse movimento (3), a ênfase é dada à 

experiência do autor como professor, bem como à contribuição mais abrangente 

que o estudo pode ter: espera-se “contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura”.  

 

                                                             
70

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  
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No passo Define foco de interesse específico, o autor explicita o assunto central 

de sua pesquisa: a interação entre texto e leitor. Ocorre que essa informação não 

está presente em TC. No entanto, notamos que o copidesque ampliou esse 

conteúdo informacional em outro passo (Informa o(s) objetivo(s)), que explicita o 

foco de sua pesquisa, qual seja, verificar como a intertextualidade, os 

conhecimentos prévios e os pressupostos presentes no gênero selecionado 

atuam na interação entre o leitor e o texto. Como podemos notar, apesar de ter 

eliminado um passo, o copidesque ampliou a informação em outro passo, em 

outro movimento, o (3). 

 

Passemos às alterações efetuadas pelo copidesque nos trechos referentes aos 

novos passos, que foram encontrados no corpus.  

 

 Passo Especifica o contexto da pesquisa 

 

Por meio do conteúdo informacional presente nesse passo, o pesquisador 

apresenta aspectos próprios do contexto de sua pesquisa. No caso, em I. 3, a 

interação entre autor e leitor para a construção de sentidos na atividade de leitura. 

Os trechos que seguem são um exemplo disso: 

 

TO – parágrafo 13 

O ato de ler é o processo de "construir significado" a partir do texto. Isso se torna 
possível pela interação dos elementos textuais com os conhecimentos do leitor. 
Quanto maior for a concordância entre eles, maior a probabilidade de êxito na leitura. 

 

TC – parágrafo 5 

Em outras palavras, o processo interacional que se estabelece na atividade de leitura 
constitui-se por meio de estratégias utilizadas pelo autor e pelo leitor do texto, no 
intuito de construírem o sentido. 

 

Observamos que o copidesque manteve o passo em TC, mas efetuou algumas 

alterações em relação à organização do texto, à adequação vocabular e ao 

próprio conteúdo. Em TC, a ênfase está no processo interacional entre autor e 

leitor visando à construção de sentidos; já em TO, o destaque foi dado ao “ato de 

ler” como atividade que “constrói significados”.  
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Além disso, ao que parece, em TO, a interação envolve “elementos textuais” e 

“conhecimentos do leitor”, definição que não considera a participação do indivíduo 

(autor e leitor) na construção do sentido.  Já em TC, o copidesque sugere uma 

abordagem mais atual, em que autor e leitor interagem para criar sentidos. 

 

 Passo Justifica o interesse pela pesquisa desenvolvida 

 

Por meio desse passo, o autor da dissertação apresenta razões pelas quais tem 

interesse em desenvolver sua pesquisa. No caso, trata-se de aprimorar seus 

conhecimentos acerca da interação entre texto e leitor durante a atividade de 

leitura, para melhorar seu desempenho como professor e apresentar aos alunos 

abordagens mais eficientes sobre essa atividade. Essa informação está no trecho 

que segue: 

 

TO – parágrafo 2 

Justifica-se o trabalho pela necessidade de aperfeiçoar nossos conhecimentos sobre a 
interação entre texto e leitor no processo da leitura para que, assim, possamos 
melhorar nosso desempenho como professores de Língua Portuguesa e, 
conseqüentemente, apresentar aos nossos alunos uma abordagem mais eficiente no 
ensino da leitura. 

 

Em TC, não observamos a ocorrência desse passo, o que não significa que a 

informação tenha sido eliminada definitivamente; é possível que o copidesque a 

tenha explicitado em outro momento da dissertação, por exemplo, no passo 

Informa credenciais do pesquisador, no movimento (3).  

 

Podemos considerar também que a justificativa oferecida pelo autor talvez não 

seja consistente o suficiente a ponto de motivar o desenvolvimento de uma 

pesquisa, uma vez que ele enfatiza razões que são mais pessoais, voltadas ao 

próprio aprimoramento profissional: “[...] pela necessidade de aperfeiçoar nossos 

conhecimentos sobre a interação entre texto e leitor [...] para que, assim, 

possamos melhorar nosso desempenho como professores de Língua Portuguesa” 

(Anexo 6, parágrafo 2, p. 206); além disso, não deixa muito claro em que medida 

a pesquisa beneficiaria os alunos: “[...] e, consequentemente, apresentar aos 

nossos alunos uma abordagem mais eficiente no ensino de leitura” (Anexo 6, 
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parágrafo 2, p. 206). Nesse caso, o copidesque pode ter optado por eliminar 

essas informações também do corpo da dissertação.  

 

 

 Passo Define foco de interesse específico 

 

Esse passo permite que o autor da dissertação apresente o assunto que é alvo de 

seu interesse e que o levou a desenvolver a pesquisa. No caso, o interesse do 

autor é pela interação estabelecida entre leitor e texto. Essa informação pode ser 

observada no trecho que segue: 

 

TO – parágrafo 1 

Este trabalho tem como tema a interação entre texto e leitor. 

 

Em TC, também identificamos uma menção à interação entre leitor e texto que, 

todavia, ocorre no passo que trata dos objetivos da pesquisa, no parágrafo 10 

(Anexo 7, p. 211), conforme segue: “[...] a pesquisa tem como objetivo central 

verificar como ocorrem a intertextualidade, os conhecimentos prévios e os 

conteúdos pressupostos no gênero crônica e como eles atuam no processo de 

interação entre o leitor e o texto”.  

 

Como é possível notar, a informação que consta em TO não foi eliminada em TC; 

ao contrário, o conteúdo informacional parece ter sido ampliado, embora sem a 

indicação de ser o foco de interesse do pesquisador. 

 

 

No movimento (3) Ocupa o nicho 

 

Dos quatro passos apresentados por Swales (1990) no movimento Ocupa o 

nicho, em I. 3, identificamos dois: Descreve os objetivos e Indica a estrutura do 

artigo (no nosso caso, da dissertação), cujas ocorrências foram observadas tanto 

em TO como em TC. Os passos Anuncia a pesquisa desenvolvida e Apresenta os 

principais resultados não constam em I. 3, seja em TO, seja em TC. Esses quatro 

passos propostos no modelo CARS estão também no modelo de Bunton (2002). 
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Dos passos identificados por Bunton (2002) para o mesmo movimento, 

observamos os seguintes (além dos já mencionados no parágrafo anterior): 

Apresenta a metodologia (que ocorre apenas em TC); Informa materiais/ sujeitos 

(em TO e em TC); Informa a relevância/ justificativa da pesquisa; Informa a 

estrutura da tese (no nosso caso, dissertação) Informa a estrutura do capítulo e 

Assume posicionamento teórico (os quais ocorrem em TO e em TC). Já o passo 

relacionado à hipótese71, ocorre apenas em TO. 

 

Os passos Informa a pesquisa desenvolvida, Informa descobertas ou resultados, 

Informa o produto da pesquisa/ Propõe um modelo, Apresenta as questões de 

pesquisa/ hipóteses, Define termos,  Informa parâmetros da pesquisa, Apresenta 

aplicação do produto e Faz avaliação do produto não ocorreram nem em TO nem 

em TC.  

 

Entretanto, identificamos passos que não constam em nenhum dos modelos, que 

são: Informa credenciais do pesquisador (presente em TC) e Justifica a escolha 

do corpus (em TO e em TC). 

 

Com base nessas informações, temos: 

 

Quadro 23 – Introdução 3 – Passos do movimento (3) Ocupa o nicho  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON 

CORPUS 

TO TC 

Descreve os 
objetivos 

Informa os objetivos Informa o(s) objetivo(s) Informa o(s) objetivos(s) 

Anuncia a 
pesquisa 

desenvolvida 

Informa a pesquisa 
desenvolvida 

  

 Apresenta a 
metodologia 

 Apresenta a 
metodologia 

 Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa materiais/ 
sujeitos 

Apresenta os 
principais 
resultados 

Informa descobertas 
ou resultados 

  

                                                             
71

 O passo Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses proposto por Bunton (2002) refere-se, em 
nosso trabalho, a dois passos, a saber: Apresenta questão(ões) de pesquisa, localizado no 
Movimento (2), conforme observado no modelo CARS, e Estabelece a(s) hipóteses(s), localizado 
no Movimento (3). 
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 Informa o produto da 
pesquisa/ Propõe um 

modelo 

  

 Informa a relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Informa a relevância/ 
justificativa da pesquisa 

 

Informa a relevância/ 
justificativa da pesquisa 

 

Indica a estrutura 
do artigo 

Informa a estrutura da 
tese 

Indica a estrutura da 
dissertação 

 

Indica a estrutura da 
dissertação 

 

 Informa a estrutura do 
capítulo 

Indica a estrutura do(s) 
capítulo(s) 

Indica a estrutura do(s) 
capítulo(s) 

 Apresenta as questões 
de pesquisa/ hipóteses 

  

  Estabelece a(s) 
hipótese(s) 

 

 Assume 
posicionamento 

teórico 

Assume 
posicionamento teórico 

Assume posicionamento 
teórico 

 Define termos 
 

  

 Informa parâmetros da 
pesquisa 

  

 Apresenta aplicação 
do produto 

  

 Faz avaliação do 
produto 

  

   Informa credenciais do 
pesquisador

72
 

  Justifica a escolha do 
corpus 

Justifica a escolha do 
corpus 

 
 

Ao adicionar o passo Apresenta metodologia (TC), o copidesque inseriu 

informações importantes para o entendimento do leitor acerca da metodologia 

utilizada para que os objetivos propostos fossem alcançados. No parágrafo 21 

(Anexo 7, p. 213), são elencados os vários procedimentos adotados, não 

informados na versão original: “Para o cumprimento do objetivo proposto, 

adotamos os seguintes procedimentos: revisão das diretrizes dos PCN [...]; 

revisão de teorias que tratam da (sic) peculiaridades lingüísticas do gênero 

crônica; revisão da literatura sobre intertextualidade; revisão da literatura sobre 

implícitos (pressuposição) [...]”. 

 

Em relação ao passo Estabelece a(s) hipótese(s) (no modelo de Bunton (2002) 

denominado Apresenta as questões de pesquisa/ hipóteses),  sua ocorrência foi 

                                                             
72

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estão em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  
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observada apenas em TO: “Nossa hipótese fundamenta-se que por meio dos 

recursos lingüísticos como: a coerência, a intertextualidade, os implícitos e o 

conhecimento prévio, o leitor interage com o texto” (Anexo 7, parágrafo 6, p. 211). 

  

A nosso ver, a abrangência da pesquisa é maior do que a apresentada por meio 

da hipótese, o que percebemos quando da apresentação do objetivo geral da 

pesquisa que é “[...] verificar como ocorrem a intertextualidade, os conhecimentos 

prévios e os conteúdos pressupostos no gênero crônica e como eles atuam no 

processo de interação entre o leitor e o texto” (Anexo 7, parágrafo 10, p. 211). A 

hipótese é apresentada em relação a algo já posto, por essa razão sua 

consistência parece estar  comprometida. 

 

Passemos, agora, às alterações efetuadas pelo copidesque nos trechos 

referentes aos novos passos, que foram encontrados no corpus.  

 

 Passo Informa credenciais do pesquisador 

 

Como indicamos anteriormente, quando da análise do movimento 3 da I. 1,  o 

propósito comunicativo desse passo é apresentar a experiência do pesquisador 

em determinada área de conhecimento, bem como captar a atenção do leitor. No 

caso, o autor da dissertação é professor de Língua Portuguesa, no Ensino 

Fundamental e Médio, experiência que pode lhe conferir conhecimento suficiente, 

em relação às dificuldades dos alunos na leitura, para desenvolver o estudo.  

 

A seguir, apresentamos o trecho em que estão inseridas essas informações: 

 

TO – parágrafo 2 

Justifica-se o trabalho [...] aperfeiçoar nossos conhecimentos sobre a interação entre 
texto e leitor no processo da leitura para que, assim, possamos melhorar nosso 
desempenho como professores de Língua Portuguesa [...] 
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TC – parágrafo 9  

Apoiadas nessas idéias e em nossa experiência como professora de Língua 
Portuguesa (LP) em salas de aula de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª 
séries do Ensino Médio – nas quais constatamos a dificuldade do aluno em relação à 
leitura de textos escritos [...].  

 
Na versão original, o autor da dissertação faz menção às suas credenciais por 

meio da seguinte informação: “[...] nosso desempenho como professores de 

Língua Portuguesa [...]” (Anexo 6, parágrafo 2, p. 206). Ainda que haja a menção 

à atividade do pesquisador (professor de Língua Portuguesa), não há ênfase na 

sua experiência na área; já em TC, observamos que há um detalhamento da 

experiência do pesquisador como professor de Língua Portuguesa: “Apoiadas 

nessas ideias e em nossa experiência como professora de Língua Portuguesa 

(LP) em salas de aula de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª séries do 

Ensino Médio [...]”. Dessa forma, o autor da pesquisa é apresentado como 

profissional capaz de contribuir efetivamente com conhecimentos que possam ser 

aplicados ao “ensino e aprendizagem da leitura”. 

 

 Passo Justifica a escolha do corpus 

 

Nesse passo, o autor da dissertação apresenta as razões que o levaram a 

selecionar determinado corpus a ser investigado. Nos trechos a seguir, há a 

explicação dos motivos pelos quais o gênero crônica foi selecionado: 

 

TO – parágrafo 20  

A partir desses estudos [...] pois atualmente muitos professores fazem seus alunos 
lerem cada vez mais esse gênero devido a simplicidade e a linguagem direta que 
possuem, mas que, ao mesmo tempo, conseguem mostrar toda a excelência da 
realidade e dos fatos cotidianos, fazendo com que o leitor interprete e compreenda 
melhor o texto. 

 

TC – parágrafo 7 

Com respeito à atividade de leitura, destacamos o gênero crônica [...] que além de 
propiciar uma instigante análise textual por meio da qual podemos observar 
conhecimentos prévios envolvidos na leitura [...] a crônica constitui elemento 
mobilizador para a reflexão e discussão de temas transversais como trabalho, 
cidadania, ética e pluralidade cultural [...]. 
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Como podemos observar, há diferenças de sentido e de conteúdo informacional 

entre as duas versões. Em TO, a ênfase foi colocada na crescente utilização do 

gênero crônica nas aulas de Língua Portuguesa em razão da simplicidade da 

linguagem nele observada, o que facilitaria a interpretação e a compreensão do 

leitor.  

Já em TC, o foco está na possibilidade de, por meio da leitura do gênero, 

trabalhar os conhecimentos prévios do aluno, um dos aspectos contemplados na 

dissertação em foco, que constitui parte dos objetivos da pesquisa. Por meio 

dessa sugestão, o objeto de análise é colocado em destaque, de forma a reforçar 

sua importância. 

 

A não ocorrência do passo Justifica a escolha do corpus em Bunton (2002) talvez 

se deva à possibilidade de essa informação ser apresentada pelo passo Informa 

materiais/ sujeito. No CARS, é possível que tal conteúdo informacional esteja no 

passo Anuncia a pesquisa desenvolvida, uma vez que não há, nesse modelo, 

menção explícita à metodologia. 

 

3.4.4 Passos da introdução 4 (I. 4)73,74 

 

No movimento (1) Estabelece o território 

 

Identificamos, em TO e em TC, os três passos propostos por Swales (1990): 

Reivindica a centralidade, Faz generalizações sobre o tópico e Revisa pesquisas 

anteriores, que também foram observados por Bunton (2002). Como indicamos 

anteriormente, esse autor propôs para o movimento Estabelece o território dois 

novos passos os quais denominou Define termos e Informa parâmetros da 

pesquisa, que não ocorreram em I. 4, nem em TO nem em TC. 

 

                                                             
73

 Os anexos 8 (TO) e 9 (TC) referem-se à introdução 4. 

74
 Ressaltamos que, em relação à I. 4, em TC, as marcações em amarelo indicam a interlocução 

que o copidesque estabelece com o autor, já as marcações em azul indicam porções de texto que 
foram alteradas pelo profissional (cf. no Anexo 9, p. 221). 
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Por estar no movimento (1) Estabelece o território, que é o espaço mais amplo de 

pesquisa, o passo Define termos, tem o propósito comunicativo de informar o 

significado de determinado termo em um contexto mais abrangente, não restrito à 

pesquisa desenvolvida. 

 

Da mesma forma, por meio do passo Informa parâmetros da pesquisa, o autor da 

dissertação apresenta informações relacionadas às limitações da pesquisa no 

contexto amplo. Com base no exame de 45 introduções de teses de doutorado, 

Bunton (2002) constatou que esse passo ocorreu em apenas dois textos. Isso 

pode sugerir a possibilidade de os textos de introdução de dissertações e teses  

prescindirem dessa informação sem prejuízo ao conteúdo informacional 

necessário a tais gêneros acadêmicos. 

 

Não encontramos no corpus passos além dos propostos por Swales (1990) e 

Bunton (2002). 

 

Com base nessas informações, temos: 

 

Quadro 24 – Introdução 4 – Passos do movimento (1) Estabelece o território  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 

 

BUNTON CORPUS 

TO TC 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Reivindica a 
centralidade 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

Faz generalizações  
sobre o tópico 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

 Define termo(s) 
 

  

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

Revisa pesquisas 
anteriores 

 Informa 
parâmetros da 

pesquisa 

  

 
 

Como também ocorreu nas análises dos textos realizadas anteriormente, essa 

regularidade (não ocorrência de nenhum passo novo) talvez esteja relacionada ao 

propósito comunicativo do movimento Estabelece o território. Os passos que 

ocorrem nesse movimento estão associados a conteúdos informacionais que 



135 
 

tratam do campo de pesquisa de forma abrangente e que, em geral, já estão 

estabelecidos na área. Dessa forma, é possível oferecer ao leitor uma visão 

ampla da área de pesquisa ou do “estado da arte”.  

 

No caso de introduções de dissertações de mestrado, especificamente as que 

analisamos neste trabalho, talvez a não ocorrência frequente dos passos Define 

termos e Informa parâmetros da pesquisa esteja relacionada à necessidade de os 

autores mostrarem a importância de suas próprias pesquisas, não com foco na 

área ampla, mas no campo restrito de suas respectivas investigações, a fim de 

que sejam aceitos como pesquisadores experientes no contexto acadêmico. 

 
 

No movimento (2) Estabelece o nicho 

 

No movimento Estabelece o nicho, não identificamos nem em TO nem em TC os 

passos Apresenta contra-argumentos e Continua a tradição, propostos por 

Swales (1990) e identificados também por Bunton (2002) em seu modelo. 

 

Observamos a ocorrência, em TO, mas não em TC, do passo Indica lacuna(s) no 

conhecimento, proposto por Swales (1990) e presente também no modelo de 

Bunton (2002). Identificamos, ainda, em TC e em TO, o passo Levanta 

questão(ões) proposto no modelo CARS.  

 

Já o passo Indica um problema/ uma necessidade, que consta no modelo de 

Bunton (2002), ocorreu apenas em TO. Esse passo tem como propósito 

comunicativo informar um problema ou uma necessidade detectada em estudos 

anteriores ou no próprio contexto na pesquisa desenvolvida. No caso de I. 4, o 

autor da dissertação expõe o fato de que algumas instituições de ensino superior 

não oferecem qualidade suficiente na modalidade de educação a distância, o que 

acaba por prejudicar a formação dos estudantes.  

 

O copidesque não manteve esse conteúdo informacional em TC, talvez por 

acreditar não ser tão relevante para criar o espaço de pesquisa. Observamos que 

esse espaço é criado por meio das perguntas de pesquisa (passo Levanta 
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questão(ões) de pesquisa), que versam especificamente sobre o objeto de estudo 

do pesquisador: o feedback de professores e alunos como elemento que pode 

favorecer o envolvimento do estudante, caso o professor utilize estratégias 

adequadas. Ao que parece, a não ocorrência do passo Indica um problema/ uma 

necessidade, em TO, não prejudica o esforço retórico empreendido para criar um 

nicho a ser ocupado. 

 

Além dos passos propostos pelos autores citados em seus respectivos modelos, 

identificamos os passos Especifica o contexto da pesquisa, em TO e em TC; 

Justifica o interesse do autor pela pesquisa desenvolvida, presente apenas em 

TC, e, por fim, Define o foco de interesse específico, ocorrido em TC. 

 

Temos, em síntese:  

 

Quadro 25 – Introdução 4 – Passos do movimento (2) Estabelece o nicho  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON CORPUS 

TO TC 

Apresenta 
contra-

argumentos 

Apresenta contra-
argumentos 

  

Indica lacuna(s) 
no conhecimento 

Informa lacuna(s) 
em pesquisas 

anteriores 

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

 

 Indica um 
problema/ uma 
necessidade 

Indica um 
problema/ uma 
necessidade 

 

Levanta 
questão(ões) 

Levanta 
questionamentos 

 

Levanta 
questão(ões) de 

pesquisa 

Levanta 
 questão(ões) de 

pesquisa 

Continua a 
tradição 

Continua a 
tradição 

 
 

 

  Especifica o 
contexto da 

pesquisa
75

 

Especifica o contexto 
da pesquisa 

   Justifica o interesse 
pela pesquisa 
desenvolvida 

   Define foco de 
interesse específico 

 

                                                             
75

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  
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Podemos estabelecer uma relação entre a não ocorrência, em TC, do passo 

Indica lacuna(s) no conhecimento e a ocorrência, em TO e em TC, do passo 

Levanta questão(ões), o que poderia explicar a eliminação da primeira informação  

em TC. O levantamento de perguntas de pesquisa pressupõe que o pesquisador 

não tenha encontrado respostas, no campo de pesquisa estabelecido, para seus 

questionamentos. Assim, embora o copidesque tenha suprimido a informação 

relativa às lacunas no conhecimento, manteve as questões de pesquisa, que 

sinalizam a inexistência de respostas adequadas para o que o pesquisador 

procura, o que constituiria uma “lacuna”. Assim, o espaço criado para a pesquisa 

desenvolvida é mantido e deve ser preenchido por meio do movimento (3) Ocupa 

o nicho. 

 

O passo Indica um problema/ uma necessidade (TO) tem como propósito 

comunicativo informar um problema ou uma necessidade detectada em estudos 

anteriores ou no próprio contexto na pesquisa desenvolvida. No caso de I. 4, o 

autor da dissertação expõe o fato de que algumas instituições de ensino superior 

não oferecem qualidade suficiente na modalidade de educação a distância, o que 

acaba por prejudicar a formação dos estudantes: “É importante salientar que [...] é 

necessário que os cursos oferecidos tenham qualidade e os envolvidos sejam 

comprometidos com o processo, pois há muitas instituições que oferecem essa 

modalidade de ensino de forma precária [...]” (Anexo 8, parágrafo 7, p. 215). 

 

O passo novo Especifica o contexto da pesquisa, como explicamos anteriormente, 

tem como propósito comunicativo oferecer ao leitor informações restritas à 

pesquisa desenvolvida, no caso de I. 4, sobre a modalidade de ensino a distância 

oferecida por uma universidade federal situada no Estado de São Paulo, por 

exemplo, cursos oferecidos, formas de ingresso nos cursos e como funciona o 

ambiente de interação on-line. 

 

Por meio do passo Justifica o interesse do autor pela pesquisa desenvolvida o 

autor da dissertação apresenta as razões pelas quais tem interesse em 

determinado assunto. Esse assunto é explicitado logo no passo seguinte, Define o 

foco de interesse específico, que será abordado ao longo de sua investigação.  
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Passemos, agora, às alterações efetuadas pelo copidesque no movimento 2 da I. 

4, enfocando os novos passos.  

 Passo Especifica o contexto da pesquisa 

 

O propósito comunicativo desse passo é informar aspectos próprios do contexto 

que envolve a pesquisa. No caso, o foco é a uma instituição de ensino que 

oferece cursos na modalidade a distância.   

 

Podemos notar em TO que esse passo estende-se ao longo de vários parágrafos 

sucessivos, mais precisamente, do parágrafo 14 ao 22 (Anexo 8). Já em TC, o 

passo ocorre apenas em dois parágrafos consecutivos, o 6 e o 7 (Anexo 9). Muito 

dessa redução deve-se à eliminação de informações repetidas observadas, por 

exemplo, nos parágrafos 15 e 17 de TO. Em ambos há menção aos cursos 

oferecidos pela instituição de ensino:  

 

TO – parágrafo 15 

Atualmente essa instituição oferece sete cursos em nível superior. Dois em 
licenciatura Educação Musical e Pedagogia; dois em bacharelado, Engenharia 
Ambiental e Sistemas de Informação; um em tecnologo; tecnologia Sucroalcooleira e 
dois de  aperfeiçoamento, Gênero e Diversidade na Escola e Inclusão Educacional do 
Deficiente Visual: Baixa Visão e Cegueira na Educação Infantil. 

 

TO – parágrafo 17 

No seu primeiro vestibular (2007), para essa modalidade de ensino, essa 
instituição disponibilizou mais de 1850 vagas [...] para cursos de graduação em 
Educação Musical, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Sistema de Informação e 
Tecnologia Sucroalcooleira [...]. 

 

 

Já em TC, essa informação está organizada no parágrafo 6 (Anexo 9): 

 

 

 

 

 

 

http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
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TC – parágrafo 6 

Como parte integrante do Projeto UAB, a Universidade [...] oferece sete cursos a 
distância em nível superior: dois em licenciatura – Educação musical e Pedagogia; 
dois em bacharelado – Engenharia ambiental e Sistemas de informação; um 
tecnológico – Tecnologia sucroalcooleira; dois de aperfeiçoamento – Gênero e 
diversidade na escola e Inclusão educacional do deficiente visual: baixa visão e 
cegueira na educação infantil. 

 

Em TO, o conteúdo informacional refere-se aos cursos oferecidos pela instituição 

de ensino superior pesquisada. Notamos que o nome da instituição não é 

informado; há apenas a indicação “essa instituição”, sem que ela tenha sido 

citada em parágrafos anteriores. Em TC, observamos a inserção do conteúdo 

informacional necessário para a compreensão. 

 

Ainda em TC, observamos a adição de informações não presentes em TO 

relacionadas ao modo como se dá o ingresso de alunos na referida instituição. O 

trecho a seguir oferece detalhes acerca do que é exigido do vestibulando para 

tornar-se aluno da universidade citada, na modalidade de educação a distância:  

 

TC – parágrafo 6 

Como parte integrante do projeto [...]. O ingresso nos cursos ocorre mediante 
processo seletivo, no qual o desempenho dos candidatos é avaliado, principalmente, 
com base em sua capacidade para compreender e articular ideias de modo coerente; 
expressar-se com clareza; compreender o conteúdo dos currículos dos Ensinos 

Fundamental e Médio. 

 

Podemos explicar a inserção dessa informação, inexistente em TO, de duas 

maneiras: a) o copidesque estabeleceu uma interlocução com o autor da 

dissertação, para obter mais informações sobre o assunto, de modo a conferir 

maior clareza ao texto; b) o copidesque buscou as informações na própria 

instituição de ensino, possivelmente por meio do site da universidade. De 

qualquer maneira, as alterações sugeridas podem oferecer ao autor da pesquisa 

a possibilidade de rever seu escrito e, como as demais alterações sugeridas, 

aceitá-las ou não. 

 

Da mesma forma, a reelaboração de parágrafos demasiadamente breves e que 

tratam do mesmo tópico, como os parágrafos 18 e 19, 20 e 21, em TO, concorre 
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para a organização do texto, de modo que a informação fique localizada em 

apenas um parágrafo, o 7 de TC. A alteração sugerida parece facilitar o 

entendimento do leitor. Nos trechos que seguem, podemos observar isso: 

 

 

TO – parágrafo 18 

A estrutura de apoio ao estudante é composta por dois ambientes: On Line e 
Presencial. 

 
 

TO – parágrafo 19 

No primeiro ambiente, o aluno tem como mídia o computador que lhe proporciona 
acesso ao sistema virtual de aprendizagem, AVA MOODLE, onde realiza a 
maior parte das aulas. 

 

TO – parágrafo 20 

Como apoio para se comunicar, conta com diversas ferramentas, entre elas, o 
bate-papo, a teleconferência, o telefone, que fazem parte da relação síncrona, o e-
mail, a carta, o fax e o fórum, feedbacks, que fazem parte da relação assíncrona. 
Além disso, todos os alunos têm acesso a Materiais, como CD Roms, Vídeos ,  

DVD‟s , Internet e guias de estudo. 

 

TO – parágrafo 21 

No segundo ambiente, tem a sua disposição o Pólo de apoio presencial, onde 
pode ter acesso aos laboratórios para realização das atividades diárias, faz as 
avaliações presenciais, as práticas em laboratórios, estágios, aulas práticas e 
trabalhos em grupo. 

 

TC – parágrafo 7 

A estrutura de apoio ao estudante nesses cursos é composta por dois ambientes: on 
line e presencial. O ambiente on line consiste no sistema virtual de aprendizagem Ava 
Moodle, no qual o aluno realiza, a distância, a maior parte das aulas. Nesse espaço, 
ele conta com diversas formas de interação síncronas e assíncronas, tais como salas 
de bate-papo, sistemas de teleconferências, telefone, fax, fórum de discussão etc. O 
ambiente presencial consiste em um polo de apoio, no qual o estudante tem acesso a 
laboratórios para realização de atividades e avaliações, aulas práticas, trabalhos em 
grupos, estágios. 
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É possível observar que o texto tratado (TC) conserva a ideia do autor da 

dissertação, mas o conteúdo é reorganizado, de forma a tornar mais claros dados 

importantes para o entendimento da modalidade de ensino oferecida pela 

universidade federal citada. Além disso, notamos a referência específica aos 

ambientes virtual e presencial. Esses são apresentados obedecendo-se a uma 

estrutura textual simétrica que parece mais explícita do que a observada em TO, 

em razão da reorganização dos quatro parágrafos. Em TO, observa-se que há 

certa dispersão da informação.  

 

 Passo Justifica o interesse pela pesquisa desenvolvida 

 

Esse passo tem como propósito comunicativo apresentar as razões pelas quais o 

autor do trabalho tem interesse em desenvolver sua pesquisa. No excerto a 

seguir, temos essa informação: 

 

TC – parágrafo 8  

Nosso interesse pela modalidade a distância de educação vem do trabalho como 
tutora presencial em um dos polos de um curso de graduação em Pedagogia a 
distância, oferecido pela [...]. 

 

Embora em TO o autor da dissertação refira-se ao trabalho como tutor presencial 

de cursos a distância, não especifica que esse aspecto o levou a interessar-se por 

EAD (Educação a Distância). Em TC, com a inserção de informação, criou-se um 

novo passo que manifesta o interesse do pesquisador: “Nosso interesse pela 

modalidade a distância de educação vem do trabalho como tutora presencial [...]” 

(Anexo 9, parágrafo 8, p. 222). 

 

 Passo Define foco de interesse específico 

 

O propósito comunicativo desse passo é informar o aspecto central contemplado 

na investigação, ou seja, o assunto sobre o qual a pesquisa versa. Um exemplo 

dessa informação vem a seguir: 
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TC – parágrafo 8 

Nosso interesse [...]. Nesse contexto, interessamo-nos pelos feedbacks dos tutores 
virtuais para as atividades realizadas pelos alunos na plataforma Moodle. 

 

Em TO (Anexo 8, parágrafo 10, p. 216), o autor da dissertação faz referência ao 

assunto de que trata sua pesquisa (“Como temos por objetivo verificar [...] 

decidimos analisar os feedbacks, dentre as diversas ferramentas de comunicação 

[...]”), mas não o apresenta como foco de seu interesse. Já em TC (Anexo 9, 

parágrafo 8, p. 222), por meio de um elemento lexical, o verbo interessar (“Nosso 

interesse pela modalidade a distância [...] interessamo-nos pelos feedbacks dos 

tutores virtuais [...]”, o foco de interesse do pesquisador fica explícito, no novo 

movimento identificado no corpus. Essa alteração destaca que o pesquisador, em 

meio ao campo de conhecimento amplo, selecionou um aspecto para contemplar 

em sua pesquisa, os feedbacks. Ao que parece, isso não está tão manifesto em 

TO. 

 

No movimento (3) Ocupa o nicho 

 

Dentre os quatro passos propostos por Swales (1990) para o movimento Ocupa o 

nicho, identificamos dois em I. 4: Descreve os objetivos, em TO e em TC, e Indica 

a estrutura do artigo (no nosso caso, da dissertação), em TC. 

 

Em relação aos passos propostos por Bunton (2002), observamos ocorrência dos 

seguintes: Apresenta a metodologia (TO e TC); Informa materiais/ sujeitos (em 

TO e em TC); Informa a relevância/ justificativa da pesquisa (TO e TC); Indica a 

estrutura da tese (da dissertação, em nosso caso) (TC); Indica a estrutura do 

capítulo (TO e TC); Apresenta as questões da pesquisa/ hipóteses (TO) e 

Assume posicionamento teórico (TO e TC). Não identificamos, nem em TO nem 

em TC, os passos Define termos, Informa parâmetros da pesquisa, Apresenta 

aplicação do produto e Faz avaliação do produto. 

 

De nossa parte, observamos a ocorrência de quatro passos além dos 

identificados por Swales (1990) e por Bunton (2002), que são: Justifica o 

posicionamento teórico adotado (identificado em TO) e os passos Informa 
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credenciais do pesquisador e Sugere futuras aplicações (que ocorreram em 

ambas as versões), além do passo Justifica a utilização da metodologia 

(observado em TO e em TC).  

 

Com base nessas informações, em relação ao movimento (3), temos: 

 

Quadro 26 – Introdução 4 – Passos do movimento (3) Ocupa o nicho  
em Swales, Bunton e no corpus  

SWALES 
 

BUNTON CORPUS 

TO TC 

Descreve os 
objetivos 

Informa os objetivos Informa os objetivos Informa os objetivos 

Anuncia a 
pesquisa 

desenvolvida 

Informa a pesquisa 
desenvolvida 

  

 Apresenta a 
metodologia 

Apresenta a 
metodologia 

Apresenta a 
metodologia 

 Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa materiais/ 
sujeitos 

Informa materiais/ 
sujeitos 

Apresenta os 
principais 
resultados 

Informa descobertas ou 
resultados 

  

 Informa o produto da 
pesquisa/ Propõe um 

modelo 

  

 Informa a relevância/ 
justificativa da pesquisa 

Informa relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Informa relevância/ 
justificativa da 

pesquisa 

Indica a 
estrutura do 

artigo 

Informa a estrutura da 
tese 

 Indica a estrutura da 
dissertação 

 Informa a estrutura do 
capítulo 

Indica a estrutura 
do(s) capítulo(s) 

Indica a estrutura 
do(s) capítulo(s) 

 Apresenta as questões 
da pesquisa/ hipóteses 

  

  Estabelece a(s) 
hipótese(s) 

 

 Assume 
posicionamento teórico 

Assume 
posicionamento 

teórico 

Assume 
posicionamento 

teórico 

 Define termos 
 

  

 Informa parâmetros da 
pesquisa 

  

 Apresenta aplicação do 
produto 

  

 Faz avaliação do 
produto 
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  Justifica76 
posicionamento 
teórico adotado 

 

  Justifica a 
utilização da 
metodologia 

Justifica a 
utilização da 
metodologia 

  Informa 
credenciais do 
pesquisador 

Informa 
credenciais do 
pesquisador 

  Sugere futuras 
aplicações 

Sugere futuras 
aplicações 

 

 

Quanto ao passo Indica a estrutura da dissertação, inserido pelo copidesque, 

entendemos que a sugestão do profissional de texto procurou deixar mais clara a 

organização geral do trabalho do pesquisador em relação às partes que compõem 

a pesquisa. Temos a indicação de como o trabalho está dividido e sobre o que 

versa cada capítulo: “O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. 

Educação a distância; Gêneros textuais; Feedback; Análise de dados e discussão 

de resultados” (Anexo 9, parágrafo 11, p. 223). 

 

Em TO, a organização dos capítulos do trabalho não fica clara: “Para 

alcançarmos os objetivos propostos, este trabalho apresenta a seguinte forma: No 

primeiro capítulo „Educação a distância‟ descrevemos e discutimos questões [...]” 

(Anexo 8, parágrafos 26 e 27, p. 218). 

 

Outro passo que sofreu modificação em relação à sua ocorrência foi Estabelece 

a(s) hipótese(s). Em TO77, observamos que o conteúdo informacional desse 

passo não indica a abrangência da pesquisa, que parece ser mais ampla do que 

indica a hipótese: “Para elaboração desta dissertação [...]. Nossa hipótese é a de 

que os feedbacks contribuem para a construção de conhecimentos dos alunos e 

que a maneira como eles são produzidos são essenciais para motivá-los ou não 

em sua aprendizagem [...]” (Anexo 8, parágrafo 11, p. 216). 

                                                             
76

 No quadro, em negrito, estão os passos encontrados no corpus, que não estavam em Swales 
(1990) e Bunton (2002).  

77
 O passo Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses proposto por Bunton (2002) refere-se, em 

nosso trabalho, a dois passos, a saber: Apresenta questão(ões) de pesquisa, localizado no 
Movimento (2), conforme observado no modelo CARS, e Estabelece a(s) hipóteses(s), localizado 
no Movimento (3). 
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Em TC esse passo não ocorre, em compensação, uma das perguntas de 

pesquisa foca “em que medida os feedbacks contribuem para o envolvimento do 

aluno [...]” (Anexo 9, parágrafo 9, p. 222). Esse conteúdo informacional leva o 

leitor a partir do pressuposto de que os feedbacks contribuem para a construção 

de conhecimentos. A discussão enfatizada em TC, que vai além do exposto na 

hipótese, é verificar em que medida isso acontece: “[...] Com base em tais 

pressupostos, elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa. em [sic] que 

medida os feedbacks contribuem para o envolvimento do aluno com seu processo 

de aprendizagem em cursos a distância mediados por computador? [...]” (Anexo 

9, parágrafo 9). 

 

Já no que se refere às alterações efetuadas pelo copidesque em relação aos 

passos novos encontrados no corpus, temos: 

 

 Passo Justifica o posicionamento teórico adotado 

 

O propósito comunicativo desse passo é apresentar a razão pela qual o autor da 

dissertação optou por determinada abordagem teórica, o que podemos observar a 

seguir: 

 

TO – parágrafo 31 

No terceiro capítulo [...]. Decidimos pela abordagem da análise de gêneros, mesmo 
não afirmando que o feedback é um gênero, pois foi a vertente que mais aproximou-se 
de nossos objetivos analíticos [...]. 

 

TO – parágrafo 32  

Além disso, optamos pela concepção sócio-retórica [...] visto que os autores vinculados 
a essa abordagem levam em consideração não somente os aspectos lingüísticos mas 
essencialmente os aspectos pragmáticos [...].   

 

O conteúdo informacional que o autor apresenta para justificar a sua opção por 

uma perspectiva teórica ocorre apenas em TO. Nessa versão, o autor explicita as 

razões para ter aderido à abordagem da análise de gêneros (porque foi a que 

mais se aproximou de seus objetivos analíticos) e, mais especificamente, para ter 

aderido à concepção sociorretórica (porque seus autores consideram não apenas 

aspectos linguísticos dos gêneros, mas também aspectos pragmáticos).  
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Durante a etapa de copidescagem, o profissional de texto não manteve tais 

informações, consequentemente, em TC, o passo Justifica o posicionamento 

teórico adotado não ocorre. Isso não significa que as informações tenham sido 

eliminadas de forma definitiva. É possível que o profissional de texto as tenha 

incorporado ao desenvolvimento da dissertação.  

 

Especificamente no caso de dissertações de mestrado, pelo menos um capítulo 

inteiro costuma ser dedicado à fundamentação teórica. Em linhas gerais, nesse 

capítulo, o pesquisador contextualiza seu trabalho em relação ao território de 

pesquisa mais amplo, apresenta os autores relevantes para seu estudo e define a 

linha teórica em que sua pesquisa está inserida (Motta-Roth, 2001). Por essa 

razão, podemos supor que a informação referente ao passo Justifica o 

posicionamento teórico adotado não foi simplesmente eliminada do texto, mas 

transferida para o capítulo que trata da base teórica selecionada para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

 Passo Justifica a utilização da metodologia 

 

O pesquisador, por meio desse passo, apresenta os motivos pelos quais 

selecionou determinado aparato metodológico para proceder à sua investigação. 

No caso, o autor da dissertação utiliza a proposta metodológica de Bhatia (1993), 

mas em TO e em TC, a justificativa apresenta um viés diverso, que podemos 

verificar a seguir: 

 

TO – parágrafo 33 

Apresentamos e discutimos as metodologias de análise [...] porém para fazer nossa 
análise baseamo-nos na metodologia proposta por Bathia (1993), pois segundo 
Silveira (2005: 102), esse autor “desenvolve uma metodologia para uma análise 
abrangente de qualquer gênero”. 

 
 
 

TC – parágrafo 13  

No capítulo 2 [...]. Fundamentamo-nos [...] na proposta metodológica de Bathia 
(1993), por considerarmos o seu enfoque em aspectos sócio-históricos e culturais 
relacionados a elementos textuais. 
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Em TO, o pesquisador baseou-se em um autor especialista na área para justificar 

a opção pela metodologia de Bhatia (“[...] baseamo-nos na metodologia proposta 

por Bathia (1993), pois segundo Silveira [...]” – Anexo 8, parágrafo 33, p. 219). Em 

TC, a referência a um terceiro autor foi eliminada e colocou-se em destaque a 

opção feita pelo próprio pesquisador, em terceira pessoa (“Fundamentamo-nos 

[...] na proposta metodológica de Bathia (1993) [...]” – Anexo 9, parágrafo 13, p. 

223). 

 

Além disso, o próprio conteúdo informacional da justificativa foi alterado: em TC, a 

metodologia de Bhatia possibilita uma análise abrangente de qualquer gênero; já 

em TO, a metodologia foi selecionada por focar em aspectos sócio-históricos e 

culturais relacionados a elementos textuais. Ao que parece, a informação 

apresentada em TO não se mostra muito clara (Em que sentido a análise seria 

abrangente? O que seria uma análise abrangente?). Em TC, a informação parece 

focar em um aspecto central da análise de gêneros proposta por Bhatia (1993), 

qual seja, a abordagem histórico-social e cultural relacionada aos gêneros. 

Possivelmente a alteração foi efetuada por conferir maior precisão informacional 

ao texto. 

 

A alteração sugerida pelo copidesque indica a complexidade que envolve a 

atividade, que não diz respeito apenas a corrigir a superfície do texto, quando o 

foco está em aspectos gramaticais ou ortográficos. As alterações que ocorrem na 

etapa de copidescagem requerem que o profissional tenha conhecimento 

suficiente sobre determinado assunto a ponto de proceder às alterações sem 

prejudicar o sentido pretendido pelo autor.  

 

 Passo Informa credenciais do pesquisador 

 

Esse passo tem como propósito comunicativo informar que o pesquisador possui 

conhecimento ou experiência suficiente na área para lidar com determinada 

questão. No caso da I. 4, o autor do estudo é tutor presencial do curso de 

Pedagogia de uma universidade federal situada no Estado de São Paulo, na 

modalidade a distância. Vejamos essa informação nos seguintes excertos:  
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TO – parágrafo 23 

A proposta desta pesquisa é resultado da experiência de três anos na função de tutora 
presencial da Instituição em um de seus polos [...]. 

 
 

TC – parágrafo 8 

Nosso interesse pela modalidade a distância de educação vem do trabalho como 
tutora presencial em um dos polos de um curso de graduação em Pedagogia a 

distância, oferecido pela [...]. 

 

TC – parágrafo 9 

Como tutora presencial de um curso a distância, sabemos da importância de se 
compreender como se configuram as interações [...]. 

 

Em TC, as credenciais do pesquisador são anunciadas em dois momentos: no 

parágrafo 8 e no 9. No parágrafo 8, o copidesque amplia o conteúdo 

informacional: informa o curso e a universidade em que o tutor desenvolve seu 

trabalho. No entanto, o copidesque optou por não manter a informação acerca do 

tempo de experiência profissional, aspecto presente em TO, talvez por não ter 

considerado ser relevante informar o tempo de trabalho na função. No parágrafo 

9, fica patente que a atividade de tutoria desenvolvida pelo autor da dissertação 

permite que ele tenha conhecimento acerca de aspectos relacionados à educação 

a distância, por exemplo, a interação, citada no excerto. 

 

 Passo Sugere futuras aplicações 

 

O autor da dissertação se vale desse passo para indicar como o que desenvolveu 

em seu estudo pode ser aplicado em determinados contextos. Dessa forma, ele 

mostra a importância da investigação para o avanço na área de pesquisa e na 

própria sociedade. Nos trechos selecionados, temos dois aspectos primordiais 

para os quais a pesquisa pretende contribuir: formação de professores e 

implantação de cursos a distância por instituições de ensino, como podemos 

verificar a seguir:  
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TO – parágrafo 45 

Não pretendemos, nesta dissertação, esgotar o assunto, mas acreditamos que ela 
poderá contribuir para a formação de professores que pretendem atuar em Educação 
a Distância e também para os responsáveis pela implantação dessa modalidade de 
educação nas instituições de ensino, uma vez que poderá contribuir como um 
referencial de estudo para a formação de seus docentes. 

 

TC – parágrafo 16 

Pretendemos, com esta dissertação, aprimorar nossos conhecimentos [...]. 
Acreditamos que poderá contribuir para a formação de professores que pretendem 
atuar na área e também fornecer subsídios aos responsáveis pela implantação desse 

modelo em instituições de ensino. 

 

Em relação ao conteúdo informacional de ambas as versões, TO e TC, há muita 

semelhança: do ponto de vista do pesquisador, o estudo contribuirá para a 

formação de professores que desejam atuar na área de EAD, bem como poderá 

fornecer elementos importantes para as instituições educacionais que pretendem 

implantar essa modalidade de ensino. Dessa forma, ainda que tenham sido feitas 

alterações pelo copidesque, o sentido pretendido pelo autor foi preservado.  

 

 

 

Os gêneros textuais produzidos no contexto acadêmico, como resenhas, 

resumos, dissertações e teses, entre outros, apresentam características 

convencionadas que determinam sua constituição textual dependendo da 

situação comunicativa. Eles possuem propósitos comunicativos determinados e 

sua audiência é bastante específica.  

 

No caso do gênero dissertação de mestrado, próprio de cursos de pós-graduação 

stricto sensu, o pesquisador obtém o grau de mestre em determinado campo de 

conhecimento. Assim, em um primeiro momento, podemos afirmar que o gênero é 

dirigido à banca examinadora, que, em linhas gerais, representa a comunidade 

acadêmico-científica e é composta por especialistas da área em que o 

pesquisador desenvolveu seu trabalho. Em um segundo momento, aprovado pela 

banca examinadora, o estudo torna-se público e pode ser consultado nas 

bibliotecas físicas ou virtuais das universidades, bem como on-line, por meio do 
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portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), assim como dos sites das bibliotecas das universidades.   

 

A produção de gêneros da esfera acadêmica, escritos ou orais, e também de 

outros gêneros de outras esferas da atividade humana, requer do pesquisador a 

observância em relação às regras e convenções do gênero. E, ainda que, de 

acordo com Bhatia (1993), seja possível haver certa medida de criatividade na 

utilização de um gênero (de uma determinada esfera), é preciso ter cuidado para 

não se provocarem rupturas nas convenções de forma radical, sob pena de não 

ser aceito pela comunidade discursiva, como parece que tem sido o caso da 

esfera acadêmica, de modo geral.    

 

As introduções de dissertação de mestrado, que compõem as dissertações 

propriamente ditas, têm o propósito comunicativo de apresentar ao leitor uma 

visão abrangente do estado em que se encontra a área de conhecimento e o 

objeto de pesquisa. A leitura da introdução deve proporcionar o esclarecimento 

necessário para que o leitor entenda o que está sendo problematizado e que 

abordagem o autor pretende dar ao assunto. 

 

As informações apostas no texto introdutório estão intimamente relacionadas com 

o evento comunicativo e seu propósito, bem como com as convenções e a 

comunidade acadêmica. Nessa direção, a organização retórica do gênero 

introdução de dissertação de mestrado visa satisfazer tais aspectos de forma que 

o evento comunicativo seja bem-sucedido. 

 

No que diz respeito a esta análise de corpus, foi possível verificar que iniciamos 

identificando os movimentos e passos retóricos presentes nos textos. Para assim 

proceder, partimos dos estudos de Swales (1990) e de Bunton (2002), que 

investigaram, respectivamente, introduções de artigos de pesquisa e introduções 

de teses de doutorado.  

 

Ao longo do processo de identificação de tais unidades retóricas (movimento e 

passos), verificamos que alguns passos ocorridos no corpus não haviam sido 

contemplados nos estudos de ambos os autores. Optamos por considerá-los 
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“novos” passos e propusemos designações para eles. Nessa tarefa, guiamo-nos 

por aspectos como elementos lexicais, paragrafação e até por esquemas mentais 

relacionados a estruturas textuais dos gêneros, como indica Nwogu (1990 apud 

Swales, 2004: 229). 

 

Observamos a ocorrência no corpus de dez novos passos:   

 

 no movimento 2, Especifica o contexto da pesquisa; Justifica o interesse 

pela pesquisa desenvolvida e Define foco de interesse específico;  

 no movimento 3, Descreve a metodologia; Justifica a utilização da 

metodologia; Justifica o posicionamento teórico adotado; Informa 

credenciais do pesquisador; Justifica a escolha do corpus; Faz 

previsão(ões) e Sugere futuras aplicações,  

 

Comparando os movimentos e passos da versão original (TO) e da versão tratada 

(TC) de cada uma das quatro introduções selecionadas, naturalmente pudemos 

identificar também as intervenções efetuadas pelo copidesque. Na sequência, 

passamos à interpretação possível das intervenções realizadas pelo copidesque, 

que contemplavam inserções ou eliminações de informações. 

 

Com base no aporte teórico e nos achados deste corpus, isto é, nas ocorrências 

dos movimentos e passos nos textos selecionados (TO e TC), elaboramos o 

Quadro 27 com a síntese de todos os dados. 

 

Posteriormente, verificamos quais seriam os movimentos e passos mais 

frequentes e menos frequentes em nosso corpus. Para tanto, calculamos o 

percentual de ocorrências nos textos por meio da seguinte fórmula (Sousa, 

2009b: 141)78,79: 

                                                             
78

 Ressaltamos que a quantificação dos passos por meio da porcentagem ocorreu apenas para 
termos uma ideia mais clara daqueles passos que poderiam ser considerados mais frequentes no 
gênero (o que podemos verificar no Quadro 28) e daqueles não próprios do gênero por pouco 
ocorrerem no corpus (uma ou duas vezes). Destacamos, ainda, que não podemos generalizar tal 
quantificação ao gênero introdução de dissertação de mestrado dada a extensão do corpus 
analisado. 

79
 Essa fórmula é utilizada por Sousa (2009b) em seu estudo sobre a estrutura retórica de 

editoriais de jornais. De acordo com a autora, trata-se de uma regra de três simples. 



152 
 

X = 100 x NO 

       NT 

onde X representa o percentual de frequência de determinado passo; NO, o 

número de ocorrências no corpus e NT o total de textos analisados. De acordo 

com a autora, o percentual mínimo de 30% de ocorrências no corpus é adequado 

para se considerar um movimento ou passo retórico frequente em um dado 

gênero.  

 

Vejamos, então, o quadro: 

 

Quadro 27 – Movimentos e passos observados em Swales, Bunton e no corpus80 

MOVIMENTOS E 
PASSOS 

SWALES BUNTON 

I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 % 

no 

corpus 

TO TC TO TC TO TC TO TC 

 

Movimento 1 
Estabelece o 

território 

          100 

Reivindica a 
centralidade 

  
     

 
 

 75 

Faz generalizações 
sobre o tópico 

  
       

 100 

Revisa pesquisas 
anteriores 

  
       

 100 

Define termo(s) 
 

 eng/ar/cso
81

 
       

 37,5 

Informa parâmetros 
da pesquisa 

 ocasional
82

 
       

 0 

 

Movimento 2 
Estabelece o nicho 

          100 

Apresenta contra-
argumento(s) 

 ocasional 
   

 
   

 0 

Indica lacuna(s) no 
conhecimento 

  
   

 
   

 37,5 

Indica um problema/ 
uma necessidade 

          62,5 

Levanta questão(ões) 
de pesquisa 

  
   

 
   

 87,5 

Levanta 
questionamento(s) 

  
   

 
   

 0 

                                                             
80

 As células marcadas na cor cinza indicam a ocorrência do movimento e do passo no corpus. 

81
 Legenda para o modelo de Bunton (2002) indicando em que áreas de conhecimento 

determinados passos são mais característicos: ar = artes; ci = ciências; cso = ciências sociais; eng 
= engenharia; med = medicina. 

82
 O termo ocasional indica que os passos identificados por Bunton (2002) ocorreram em menos 

de 10 introduções das 45 que analisou. 
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Continua a tradição 
 

 med/cso 
   

 
   

 0 

Especifica o contexto 
da pesquisa

83
 

  
X X X X X X X X 

100 

Justifica o interesse 
pela pesquisa 
desenvolvida 

  
   

 
X   

X 
25 

Define foco de 
interesse específico 

  
   X X   X 

37,5 

 

Movimento 3 
Ocupa o nicho 

          100 

Informa os objetivos 
 

  
       

 100 

Anuncia a pesquisa 
desenvolvida 

 eng/ci 
       

 0 

Apresenta questões 
de pesquisa/ 

hipóteses 

 ocasional 
       

 0 

Apresenta os 
resultados 

  
       

 0 

Apresenta a 
metodologia 

  
       

 75 

Informa o produto da 
pesquisa/ propõe um 

modelo 

 eng/cso 
       

 0 

Informa materiais/ 
sujeitos 

  
       

 87,5 

Informa parâmetros 
da pesquisa 

 ocasional 
       

 0 

Estabelece a(s) 
hipótese(s) 

  
       

 25 

Assume 
posicionamento 

teórico 

 ocasional 

sco        
 75 

Define termo(s) 

 

 ocasional 
       

 75 

Informa 
relevância/justificativa 

da pesquisa 

  
       

 75 

Indica a estrutura da 
dissertação

84
 

artigo tese 
       

 100 

Indica a estrutura 
do(s) capítulo(s) 

 ocasional 
       

 100 

Apresenta aplicação 
do produto 

 ocasional 

eng 
       

 0 

Faz avaliação do 
produto 

 ocasional 

eng 
       

 0 

Descreve a 
metodologia 

  
X       

 12,5 

Justifica a utilização 
da metodologia 

        X X 25 

Justifica o         X  12,5 

                                                             
83

 As células assinaladas com X indicam os passos que foram identificados em nosso corpus, mas 
não nos modelos de Swales (1990) e Bunton (2002) – passos “novos”.  

84
 Em Swales (1990), a estrutura refere-se a introduções de artigos de pesquisa; em Bunton 

(2002), a introduções de teses de doutorado. 
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posicionamento 
teórico adotado 

Informa credenciais 
do pesquisador 

  X X 
   

X X X 62,5 

Justifica a escolha do 
corpus 

  
  X  

X X 
 

 37,5 

Faz previsão(ões) 

 

  X X 
     

 25 

Sugere futuras 
aplicações 

  X X 
    

X X 50 

 

Primeiramente, vimos que os três movimentos, (1) Estabelece o território, (2) 

Estabelece o nicho e (3) Ocupa o nicho, ocorreram nos modelos dos autores e 

nos oito textos (TO e TC) que analisamos. No que diz respeito às introduções de 

dissertação de mestrado, assim como nos modelos dos autores, a ocorrência dos 

três movimentos indica que são estratégias fundamentais para que o propósito 

comunicativo seja alcançado e não há como prescindir delas.  

 

No movimento (1) Estabelece o território, os passos Faz generalizações sobre o 

tópico e Revisa pesquisas anteriores ocorreram nos estudos dos autores e nos 

oito textos que compõem nosso corpus (TO e TC), totalizando 100% de 

ocorrências. Assim, esses parecem ser passos que caracterizam a estrutura 

retórica dos textos do gênero introdução de dissertação de mestrado analisados 

neste estudo. 

 

Quanto ao passo Reivindica a centralidade, tanto Swales (1990) quanto Bunton 

(2002) o identificaram. No caso do último autor, observou o passo em 36 das 45 

introduções analisadas. Em nosso corpus, ele não ocorreu apenas em I. 3 (TO e 

TC). Possivelmente, o profissional de texto não tenha inserido a informação a) por 

entender que as informações existentes em TO eram suficientes para estabelecer 

o território ou b) para interferir o menos possível na estrutura do texto original. 

Essa última razão, no entanto, parece não ter fundamento, pois observando os 

movimentos subsequentes, notamos que o copidesque efetuou várias alterações 

na introdução em tela (I. 3). O passo ocorreu em seis dos oito textos do corpus, 

ou seja, em 75% do corpus. 

 

O passo Define termos(s) não ocorreu em Swales (1990), talvez em virtude da 

extensão típica das introduções de artigos de pesquisa, que são breves. Bunton 
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(2002), por sua vez, observou esse passo em apenas 10 dos 45 textos que 

examinou.  No que diz respeito ao nosso corpus, o passo ocorreu em três dos oito 

textos: I. 1 (TO e TC) e em I. 3 (TC), perfazendo um percentual de 37,5%. 

 

Sua ocorrência em Bunton (2002) e também em nosso corpus pode ter relação 

com a extensão dos gêneros estudados (introduções de teses de doutorado e de 

dissertação de mestrado), que permite ao autor detalhar determinados aspectos 

que acredite serem relevantes para sua pesquisa. Como esse autor identificou o 

passo em poucas introduções (em 10 das 45 analisadas) e o mesmo ocorreu no 

nosso caso (de oito textos, identificamos o passo em três), consideramos que ele 

tem pouca força retórica para estabelecer o território; por essa razão, o propósito 

comunicativo do movimento é reforçado por meio dos demais passos. 

 

Podemos supor que o copidesque não tenha alterado as ocorrências dos passos 

Reivindica a centralidade, Faz generalizações sobre o tópico e Revisa pesquisas 

anteriores justamente por serem as unidades retóricas que concorrem para 

estabelecer o território. Em I. 3, observamos, inclusive, que o profissional de texto 

insere em TC o passo Define termo(s). 

 

No que diz respeito ao passo Informa parâmetros da pesquisa, em Swales (1990), 

ele não ocorreu e, em Bunton (2002), aparece em apenas dois textos, dos 45 

analisados. Não observamos sua ocorrência no corpus em nenhuma das versões. 

Possivelmente, trata-se de um passo não necessário à estrutura retórica do 

gênero em análise.  

 

É possível que a frequência dos passos do movimento (1) esteja relacionada com 

o propósito comunicativo do movimento, que é apresentar ao leitor um panorama 

da área de conhecimento ampla no qual a pesquisa desenvolvida está inserida, 

mencionando o que já foi realizado como algo estabelecido na comunidade 

acadêmico-cientifica.   

 

No movimento (2) Estabelece o nicho, o passo Apresenta contra-argumentos 

ocorreu em Swales (1990), assim como em Bunton. No caso do último autor, 

ocorreu em apenas duas das 45 introduções que analisou em seu estudo. Em 
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nosso corpus, não verificamos sua ocorrência em nenhuma das versões dos 

textos. Por essa razão, o passo Apresenta contra-argumentos não é frequente 

nos textos analisados. Ressaltamos que, em virtude da  extensão do corpus 

(quatro TO e quatro TC), não podemos generalizar esse resultado para o gênero 

introdução de dissertação de mestrado.  

 

Quanto ao passo Indica lacuna(s) no conhecimento, ele ocorreu em Swales 

(1990) e em Bunton (2002). Para o primeiro, trata-se de um passo dos mais 

importantes, pois mostra ao leitor que há um espaço no conhecimento a ser 

preenchido. No estudo de Bunton (2002), ocorreu em 33, das 45 introduções de 

tese analisadas. A ocorrência do passo nos dois autores demonstra sua 

estabilidade como recurso retórico importante na criação de um espaço a ser 

ocupado pela pesquisa desenvolvida, o que será apresentado no movimento (3).  

 

Já em nosso corpus, observamos a ocorrência em três dos oito textos analisados: 

I. 1 (TO e TC) e em I. 4 (TO), o que representa 37,5%. Ainda que não seja 

possível generalizar os resultados, em razão da quantidade de textos analisados, 

os dados coletados no corpus, contrariam a frequência indicada pelos autores. 

Acreditamos que seria necessário ampliar o corpus para verificar se essa 

tendência de baixa frequência se confirma. 

 

O passo Indica um problema/ uma necessidade foi proposto por Bunton (2002), 

que o verificou em 31 das 45 introduções que analisou. Acreditamos que sua 

ocorrência em Bunton (2002) e não em Swales (1990) se deva, como já 

explicamos anteriormente, à extensão dos gêneros com os quais trabalharam. 

Assim como Bunton (2002) identificou o passo em grande parte dos textos que 

analisou (o que confere ao passo força retórica para estabelecer o nicho) no 

corpus ele também foi identificado na maioria dos textos (cinco, dos oito 

analisados): em I. 1 e em I. 3 (TO e TC). Em I. 4, ocorreu apenas em TO. Essa 

quantidade representa 62,5% das ocorrências do passo nos textos analisados.  

 

Assim como o passo Indica lacuna(s) no conhecimento, tratado acima, esse 

também é uma estratégia para criar um espaço para a pesquisa desenvolvida. 
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Ainda que o primeiro tenha tido uma baixa frequência, esse assegura que o nicho 

para a pesquisa seja criado. 

 

Já o passo Levanta questão(ões) de pesquisa ocorreu no modelo CARS, de 

Swales (1990). Já no modelo de Bunton (2002), o passo relacionado às questões 

de pesquisa está localizado no movimento (3) Ocupa o nicho, e sua ocorrência se 

restringiu a oito textos, como explicamos anteriormente. Em nosso corpus, o 

passo ocorreu em sete dos oito textos analisados, um percentual de 87,5%, o que 

mostra sua força retórica no estabelecimento do espaço de pesquisa. Apenas em 

I. 3 (TO) não ocorreu, fato observado pelo copidesque, que inseriu, então, a 

questão de pesquisa. Dada a recorrência desse passo, podemos considerá-lo 

frequente nas introduções de dissertação de mestrado analisadas. Ele, a nosso 

ver, também se configura como uma estratégia para criar o espaço para a 

pesquisa.  

 

O passo Levanta questionamento(s) foi identificado por Bunton (2002) em seu 

estudo. Em nosso corpus, porém, não observamos sua ocorrência, uma vez que 

consideramos o passo indicado por Swales (1990), Levanta questão(ões) de 

pesquisa, relacionado estritamente ao estudo desenvolvido pelo pesquisador, 

como abordamos anteriormente.  

 

No que se refere ao passo Continua a tradição, observamos a sua ocorrência no 

modelo CARS, de Swales (1990). Bunton (2002) o identificou em 10 dos 45 textos 

que analisou, uma indicação, segundo ele, de que não é recorrente em 

introduções de teses de doutorado. No nosso caso, não o identificamos em 

nenhum dos oito textos analisados. É possível que ele ocorra no corpo da 

dissertação, por exemplo, no capítulo de fundamentação teórica, em que o autor 

oferece detalhes acerca das bases de sua investigação no que diz respeito a 

aderir a esta ou àquela corrente de estudos. 

 

Os passos a seguir não foram identificados nos modelos de Swales (1990) e 

Bunton (2002). Constituem passos “novos”, presentes no movimento (2) 

Estabelece o nicho, observados no corpus que analisamos. 
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 Passo Especifica o contexto da pesquisa 

 

Sua ocorrência foi observada nos oito textos analisados nesta pesquisa, um 

percentual de 100%, o que indica ser ele um elemento importante na criação de 

um espaço para a pesquisa. Dessa forma, estamos considerando que constitui 

um passo retórico típico dos textos do gênero introdução de dissertação de 

mestrado examinados.  

 

 Passo Justifica o interesse pela pesquisa desenvolvida 

 

Esse passo foi identificado em nosso corpus, mas não no estudo de ambos os 

autores. Sua ocorrência foi observada em apenas dois dos oito textos do corpus, 

um percentual de 25%: em I. 3 (TO) e em I. 4 (TC), o que nos leva a considerá-lo 

um passo retórico não frequente nos textos analisados. 

 

 Passo Define foco de interesse específico 

 

Sua ocorrência foi observada em três dos oito textos do corpus, o que representa 

37,5%: em I. 2 (TC), I. 3 (TO) e I.4 (TC). Considerando as intervenções do 

copidesque, em I. 2, o profissional de texto inseriu o conteúdo informacional 

relacionado ao movimento, o que reforça a força retórica para construir um 

espaço para a pesquisa; em I. 3, o copidesque eliminou da introdução o conteúdo 

referente ao passo, em compensação, inseriu o passo Levanta questão(ões) de 

pesquisa, para construir um espaço para pesquisa; em I. 4, adicionou o passo, 

embora tenha eliminado Indica um problema/ uma necessidade, ainda assim, o 

equilíbrio entre os passos foi mantido nessa introdução. 

 

No movimento (3) Ocupa o nicho, ocorre o maior número de passos, 

consequentemente, há mais informações acerca da pesquisa desenvolvida. 

Bunton (2002) chama a atenção para esse fato e oferece duas explicações: a 

extensão do gênero é muito mais longa do que a introdução de artigos de 

pesquisa; o tempo considerável ao longo do qual o pesquisador desenvolve o 

estudo (em cursos de mestrado e doutorado), o que lhe permite observar mais 

aspectos relacionados ao objeto de estudo. Talvez por esses motivos, os passos 
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identificados no modelo de Bunton (2002) tenham ocorrido em um maior número 

no corpus, em comparação aos passos de Swales(1990).  

 

Os passos Informa os objetivos e Indica a estrutura da dissertação ocorreram nos 

modelos dos autores e nos oito textos que compõem nosso corpus, totalizando 

100% de ocorrências no material analisado nesta pesquisa. Dessa forma, 

podemos considerá-los passos retóricos típicos dos textos examinados nesta 

pesquisa. 

 

O passo Anuncia a pesquisa desenvolvida, por sua vez, teve sua ocorrência 

observada em Swales (1990). Já Bunton (2002)  identificou o passo em apenas 

12 das 45 introduções de tese que analisou. No corpus, não houve sua 

ocorrência.  

 

Quanto ao passo Apresenta questões de pesquisa/ hipóteses, como destacamos 

anteriormente, ele foi proposto por Bunton (2002) e  está relacionado às questões 

de pesquisa; ocorreu apenas ocasionalmente nas introduções de teses 

analisadas pelo autor. Em nosso caso, consideramos o passo referente às 

questões de pesquisa no movimento (2) Estabelece o nicho. Quanto às hipóteses, 

consideramos o passo Estabelece a(s) hipótese(s), no movimento (3) Ocupa o 

nicho, pois entendemos ser possível separá-los para proporcionar um melhor 

entendimento de como ocorre cada um deles. Veremos o passo relacionado às 

hipóteses adiante. 

 

No caso do passo Apresenta os resultados, como o propósito comunicativo de 

artigos de pesquisa é informar os resultados de um estudo, o passo está presente 

no modelo de Swales (1990). Em Bunton (2002), a sua ocorrência pode estar 

relacionada ao fato de o gênero tese de doutorado ter como propósito 

comunicativo oferecer uma contribuição original, daí os resultados figurarem logo 

na introdução. Em nosso corpus, talvez não tenha ocorrido em razão do espaço 

que poderia tomar em um texto introdutório. No entanto, espera-se evidentemente 

que o conteúdo informacional correspondente esteja no corpo da dissertação, 

quando da discussão dos resultados. 
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O passo Apresenta a metodologia, apresentado por Bunton (2002), ocorreu em 33 

das 45 introduções que analisou. No corpus, ocorreu em seis dos oito textos que 

verificamos (75%), o que indica ser ele característico do gênero introdução de 

dissertação de mestrado. É importante observar que, em I. 2 e I. 3, o copidesque 

inseriu o conteúdo informacional referente a esse passo, proporcionando ao leitor 

informações adicionais para entender mais claramente a pesquisa apresentada. 

 

No que diz respeito ao passo Informa o produto da pesquisa/ propõe um modelo, 

ele ocorreu em Bunton (2002). Segundo o autor, esse passo retórico ocorre com 

mais frequência em introduções da área de Psicologia e Engenharia, 

respectivamente, as que podem oferecer um modelo ou um produto resultante da 

pesquisa desenvolvida. No caso de textos de dissertação, essas informações 

podem estar incorporadas ao corpo do trabalho, por exemplo, no capítulo de 

discussão e resultados. Não identificamos esse passo em nosso corpus. 

 

O passo Informa materiais/ sujeitos, proposto por Bunton (2002), ocorreu em 11 

dos 45 textos que analisou. No corpus, ocorreu em sete dos oito textos, o que 

representa 87,5%; não ocorreu apenas em I. 1 (TC). Isso não significa que a 

informação tenha sido simplesmente eliminada. Como podemos observar no 

Anexo 11 (p. 245), esse é um caso em que o copidesque sugeriu ao autor passar 

as informações relacionadas à metodologia para um capítulo ou seção próprios 

para esse conteúdo85.  

 

Quanto ao passo Informa parâmetros da pesquisa, Bunton (2002), em seu 

modelo, identificou a sua ocorrência no movimento (1) Estabelece o território, e 

também no movimento (3), Ocupa o nicho. No primeiro caso, os parâmetros estão 

relacionados com o contexto amplo da pesquisa; no segundo, com o contexto 

restrito da pesquisa desenvolvida. Em ambos os casos, a ocorrência foi 

observada em poucos textos: em dois, no movimento (1) e em oito, no movimento 

(3), das 45 introduções analisadas pelo autor. Já em nosso corpus, não 

identificamos o passo em nenhuma das versões das introduções de dissertação 
                                                             
85

 A indicação do copidesque para fazer tal alteração está no enunciado: “[sugiro tirar essas 
informações daqui e levá-las para o capítulo de metodologia de pesquisa, na seção “definições 
metodológicas”]. 
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selecionadas, o que pode indicar que essa informação não é essencial em textos 

desse gênero. 

 

No que se refere ao passo Estabelece a(s) hipótese(s), no modelo de Bunton 

(2002), há um único passo que indica as hipóteses e as questões de pesquisa 

(Estabelece as questões da pesquisa/ hipóteses). Em nosso estudo, optamos por 

separá-los de forma que seja possível compreender melhor suas ocorrências. 

Esse passo retórico ocorreu em dois dos oito textos analisados, 25%: em I. 3 e I. 

4 (ambos em TO) e, ainda assim, no texto tratado (TC), em ambas as 

introduções, foi eliminado. É possível que o copidesque tenha entendido que, em 

I. 3, a presença dos passos Indica um problema/ uma necessidade e Levanta 

questão(ões) de pesquisa, do movimento (2) já seriam suficientes para oferecer 

informações sobre o problema; em I. 4, a eliminação do passo Estabelece as 

hipótese(s) pode estar relacionada à existência do passo Levanta questão(ões), 

no movimento (2). 

 

Em relação ao passo Assume posicionamento teórico, ainda que as dissertações 

de mestrado possam apresentar um capítulo inteiramente dedicado à 

fundamentação teórica, a menção ao posicionamento teórico adotado pelo autor 

foi observada em seis dos oito textos por nós analisados: 75% do corpus, ou seja, 

em apenas I. 1 esse passo não ocorreu, nem em TO nem em TC, o que pode 

indicar que o copidesque tenha mantido o conteúdo informacional restrito ao 

capítulo teórico. 

 

Já o passo define termo(s) foi identificado em Bunton (2002) em apenas quatro 

das 45 introduções que analisou. Em nosso corpus, observamos a ocorrência do 

passo em seis dos oito textos analisados, o que representa 75%: em I. 1 (TO e 

TC), em I. 2 e em I. 3 (em TC); em I. 4, não ocorreu em nenhuma das versões. 

Em I. 2 e I. 3, a inserção do passo pelo copidesque talvez esteja relacionada à 

necessidade de precisar melhor as informações oferecidas ao leitor, de modo a 

favorecer-lhe o entendimento. Em I. 4, a não ocorrência em nenhuma das versões 

pode indicar que o copidesque avaliou que tal informação não seria necessária na 

introdução. 
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No caso do passo Informa relevância/ justificativa da pesquisa, sua ocorrência foi 

observada no estudo de Bunton (2002). Em nosso corpus, sete introduções 

apresentaram o passo, em TO e em TC, o que perfaz 75% dos textos analisados 

nesta pesquisa. Em um dos textos (I. 2), o passo não ocorreu em TO, mas 

ocorreu em TC. Nos textos tratados, o copidesque ou manteve a informação ou a 

inseriu, o que demonstra que esse conteúdo informacional é importante para que 

o propósito comunicativo do movimento seja alcançado. 

 

O passo Indica a estrutura do(s) capítulo(s) foi identificado por Bunton (2002) em 

apenas cinco textos dos 45 que analisou, o que o levou a considerá-lo um passo 

ocasional. Já em nosso corpus, não foi isso que observamos. Contrariando a 

constatação desse autor, ele ocorreu em 100% os textos do gênero introdução de 

dissertação de mestrado, tanto em TO como em TC.  

 

A ocorrência dos passos Apresenta aplicação do produto e Faz avaliação do 

produto foi observada apenas em Bunton (2002) e, ainda assim, ficaram restritos 

à área de engenharia: quatro introduções, no caso de Faz avaliação do produto, e 

três, no caso de Apresenta aplicação do produto. No nosso corpus, esses passos 

não ocorreram em nenhuma das versões (TO e TC). 

 

Agora, apresentamos os passos não identificados pelos dois autores no 

movimento (3) Ocupa o nicho. Trata-se de passos “novos”, cuja ocorrência foi 

observada nos textos do corpus deste estudo:  

 

 Passo Descreve a metodologia 

 

O passo ocorreu apenas na versão original da I. 1, sendo eliminado em TC, um 

total de 12,5% do corpus. Nas demais introduções, não houve nenhuma 

ocorrência dele. De modo geral, as descrições mais pormenorizadas dos 

procedimentos metodológicos fazem parte do capítulo dedicado à metodologia, 

aspecto que, a nosso ver, é conhecido por parte do copidesque. 

 

 Passo Justifica a utilização da metodologia 
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Assim como ocorreu em relação ao passo Descreve a metodologia, a ocorrência 

observada aqui ficou restrita a uma única introdução, I. 4, em ambas as versões, 

(TO e TC), 25% do corpus. Nessa introdução, não houve a descrição da 

metodologia (passo anterior), mas ela foi mencionada brevemente, daí a 

ocorrência do conteúdo informacional relacionado à justificativa da utilização de 

determinado procedimento metodológico. 

 

 Passo Justifica o posicionamento teórico adotado 

 

Sua ocorrência foi observada apenas na versão original de I. 4, o que representa 

12,5%. Em TC foi eliminado. Isso, porém, não significa, como já ponderamos 

antes, que o copidesque tenha excluído o conteúdo informacional definitivamente. 

Possivelmente, foi inserido no capítulo específico que trata da fundamentação 

teórica. 

 

 Passo Informa credenciais do pesquisador 

 

Observamos a ocorrência do passo em cinco das oito introduções analisadas, o 

que representa 62,5%: I. 1 (TO e TC), I. 3 (TC) e I. 4 (TO e TC). Podemos supor 

que a razão para a quantidade razoável de ocorrências seja um dos propósitos 

comunicativos do gênero, que é introduzir o pesquisador na esfera acadêmica, o 

que Swales (1990) denomina “rito de passagem”, daí a necessidade de se 

apresentar como um profissional experiente e, portanto, apto a realizar a 

pesquisa. O copidesque manteve a informação em I. 1 e I. 4 e a inseriu em I. 3, o 

que demonstra que o profissional de texto acredita ser ela importante para que o 

nicho seja ocupado pela pesquisa desenvolvida. 

 

 Passo Justifica a escolha do corpus 

 

Observamos sua ocorrência em três dos oito textos analisados, isto é, em 37,5% 

do corpus: em I. 2 (TO) e em I. 3 (TO e TC). A razão por ter ocorrido em poucos 

textos, bem como por ter o copidesque eliminado essa informação em I. 2,  pode 

estar relacionada ao fato de que o conteúdo informacional esteja inserido no 

capítulo dedicado à metodologia.  
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 Passo Faz previsão(ões) 

 

Sua ocorrência foi observada apenas em I. 1 (TO e TC), o que reapresenta 25% 

do corpus. O copidesque manteve as ocorrências observadas; nas introduções 

em que o passo não foi observado, ele não adicionou a informação, talvez por 

acreditar que não seria relevante para satisfazer o propósito comunicativo do 

movimento. 

 

 Passo Sugere futuras aplicações  

 

Sua ocorrência foi observada em quatro dos oito textos examinados, ou em 50% 

do corpus: I. 1 (TO e TC) e I. 4 (TO e TC).  O copidesque manteve também nesse 

passo as ocorrências; em I. 2 e I. 3, optou por não adicionar essa informação, 

uma vez que não havia em TO e, talvez, porque não tenha considerado relevante 

para que o propósito do movimento fosse satisfeito. 

 

Considerando as porcentagens mais significativas de ocorrência dos passos no 

corpus, elaboramos o quadro que segue, excluindo então os passos que não 

ocorreram ou cuja porcentagem ficou abaixo de 30%. Os passos em negrito e 

itálico são aqueles identificados neste estudo como “novos”86: 

 

Quadro 28 – Organização retórica de introduções de dissertação de mestrado 
segundo a análise realizada 

 

Movimento 1 – Estabelece o território 

Reivindica a centralidade 

Faz generalizações sobre o tópico 

Revisa pesquisas anteriores 

Define termo(s) 

 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 

Indica lacuna(s) no conhecimento 

                                                             
86

 Como anteriormente ressaltamos, nosso intuito não é generalizar a ocorrência de movimentos e 
passos para o gênero introdução de dissertação de mestrado. Para estabelecer possíveis 
generalizações, seria necessário ampliar o corpus. 
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Indica um problema/ uma necessidade 

Levanta questão(ões) de pesquisa 

Especifica o contexto da pesquisa 

Justifica o interesse pela presente pesquisa         

Define foco de interesse específico 

 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Informa os objetivos 

Apresenta a metodologia 

Informa materiais/ sujeitos 

Assume posicionamento teórico 

Define termo(s)  

Informa relevância/ justificativa da pesquisa 

Indica a estrutura da dissertação 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

Informa credenciais do pesquisador 

Sugere futuras aplicações 

 

 

Por meio da análise empreendida, notamos que a identificação de passos novos 

no corpus confirma que, embora o modelo CARS seja um importante ponto de 

partida para identificar movimentos e passos retóricos de gêneros introdutórios 

não tão explorados, tem naturalmente limitações justamente em razão de ser o 

resultado de um estudo que examinou um gênero específico. Desse modo, 

precisa ser ampliado ou de alguma forma sofre adaptações de acordo com as 

necessidades analíticas do gênero selecionado como objeto de investigação em 

novas pesquisas. 

 

No que diz respeito aos resultados do estudo do gênero realizado por Bunton 

(2002) e os resultados aqui encontrados, relativos ao gênero introdução de 

dissertação de mestrado, observamos que houve cinco alterações: três passos 

novos no movimento (2) e outros dois no movimento (3). Isso, para nós, é uma 

indicação de que o modelo de Bunton (2002) é um importante subsídio para a 

análise de gêneros acadêmicos mais extensos, uma vez que oferece grande parte 

das ocorrências de movimentos retóricos passíveis de serem encontrados. 
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Com a análise realizada, pudemos observar que, no geral, a estrutura retórica do 

gênero foi preservada, na passagem de TO para TC, o que indica que os 

profissionais de texto, no caso do corpus deste estudo, detêm os conhecimentos 

necessários acerca da estrutura convencionada de introduções de dissertação. 

Mas, isso não nos autoriza a dizer, evidentemente, que os copidesques tenham 

realizado as intervenções com base nos estudos de gêneros, os quais pode ser 

que nem conheçam.   

 

Os manuais de metodologia de pesquisa representam uma boa fonte de 

referência para a realização da copidescagem, no que diz respeito aos elementos 

textuais que constituem o gênero introdução de dissertação de mestrado, no 

entanto, talvez não alcancem toda a complexidade que envolve sua escrita, se 

considerarmos a perspectiva dos estudos de gênero. 

 

Quanto às intervenções que o profissional de texto realiza quando exerce sua 

atividade, podemos afirmar que o conhecimento acerca dos gêneros acadêmicos 

– como são distribuídas as informações, sua organização retórica, o propósito 

comunicativo e a comunidade discursiva ao qual se dirige – constitui, sem dúvida, 

um repertório fundamental para o exercício de sua atividade, a fim de que dê 

conta de fazer sugestões adequadas para que o texto seja bem-sucedido do 

ponto de vista comunicacional. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
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O principal motivo que nos levou a desenvolver esta pesquisa foi a escassez de 

estudos que tratam da copidescagem não como mero trabalho de correção 

gramatical e ortográfica, mas como atividade colaborativa de construção textual 

por meio da qual o profissional de texto, ao apresentar sugestões, fazer 

alterações ou questionar modos de dizer, leva o autor a ler o próprio texto de uma 

nova perspectiva. 

 

Para o tratamento do gênero introdução de dissertação de mestrado, constituímos 

nossa base teórica na abordagem sociorretórica, cujos autores consideram os 

gêneros construtos sociais por meio dos quais os indivíduos estabelecem a 

interação.  

 

Ao fim deste estudo, destacamos que os modelos de análise propostos por 

Swales (1990) e Bunton (2002) permitiram que identificássemos a estrutura 

retórica do gênero introdução de dissertação de mestrado, de forma que foi 

possível ampliar o conhecimento acerca do trabalho realizado pelo copidesque. 

Já os pressupostos de Bhatia (1993) ofereceram-nos uma metodologia de 

análise, que efetivamente nos permitiu abordar aspectos variados constitutivos do 

gênero em questão, como contexto situacional, institucional e aspectos 

linguísticos. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, estabelecemos como objetivo geral 

contribuir para a compreensão mais ampla da atividade de copidescagem, em 

especial no que diz respeito às intervenções que o profissional realiza em 

introduções de dissertação de mestrado. Quanto aos objetivos específicos, 

estipulamos dois, a saber: verificar os movimentos e passos retóricos típicos de 

introduções de dissertação de mestrado e examinar as intervenções realizadas 

pelo copidesque nos movimentos e passos próprios do gênero citado. 

 

No que se refere ao objetivo geral, a nosso ver, ele foi alcançado, uma vez que 

pudemos verificar que o copidesque ao realizar as intervenções no texto não está 

preocupado somente com aspectos gramaticais e ortográficos. Seu trabalho 

concentra-se, especialmente, em examinar a estrutura textual do gênero. No caso 
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das introduções analisadas neste estudo, percebemos que o copidesque, ao 

tratar o texto, tem sempre como referência a dissertação como um todo. Isso 

pode ser observado, por exemplo, quando da eliminação, na introdução, do passo 

relacionado à descrição da metodologia. 

 

Em um primeiro momento, podemos supor que houve tão-somente a eliminação 

desse conteúdo informacional. Levando em consideração, todavia, que as 

dissertações de mestrado, de modo geral, possuem um capítulo dedicado à 

metodologia, passamos a considerar a possibilidade de que a informação tenha 

sido deslocada para essa porção específica do desenvolvimento da dissertação. 

A I. 1 é um exemplo disso: na interlocução entre copidesque e autor, o primeiro 

indica que o conteúdo metodológico detalhado seja passado para um capítulo 

dedicado a esse assunto. 

 

Dessa forma, confirmamos com este trabalho o que Salgado (2007) destacou em 

sua pesquisa, isto é, que a atividade de copidescagem envolve alterações 

complexas e profundas no texto que resultam inclusive na alteração da estrutura 

textual, caso seja necessária para o entendimento do enunciado original e 

também para satisfazer a estrutura retórica do gênero. 

 

Consideramos que copidesque e autor visam a um objetivo comum, embora 

estejam em instâncias diferentes do discurso. Ambos participam da elaboração do 

texto, interagem e esforçam-se para torná-lo um evento comunicativo bem-

sucedido. Ainda que no texto que vai a público não haja indicação da realização 

da copidescagem, a interação entre autor e copidesque faz parte da tessitura 

textual. Nessa direção, concordamos com Bazerman (2006b), para quem aquele 

que escreve assume papel de agente, e no nosso caso não nos referimos apenas 

ao autor do texto original, mas também ao copidesque, o “autor” do texto tratado.  

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, consideramos que também o 

alcançamos, aplicando um dos seis passos metodológicos de Bhatia (1993) 

adotados para o desenvolvimento deste estudo, qual seja, realizar a análise 

linguística, considerando indicações lexicais para identificar os movimentos e 
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passos retóricos que compõem textos do gênero introdução de dissertação de 

mestrado. Foi, então, possível compor a relação de movimentos e passos que 

ocorreram mais frequentemente no corpus, e comparar os dados com os achados 

de Swales (1990) e Bunton (2002), assim como identificar os passos que não 

estavam presentes em nenhum dos dois estudos.  

 

No caso dos passos não identificados anteriormente pelos autores, procedemos à 

sua denominação e os consideramos passos novos, próprios do gênero 

introdução de dissertação de mestrado.  

 

Especificamente no caso de Bunton (2002), que se baseou em Swales (1990) 

para examinar 45 introduções de teses de doutorado, os passos indicados foram 

de grande valia para estudarmos o gênero introdução de dissertação de 

mestrado, uma vez que se trata de um modelo resultante da análise de textos 

cuja extensão é semelhante: pelo que pudemos depreender, a extensão do texto 

influencia na quantidade de passos existentes. 

 

Outro aspecto que determina a existência deste ou daquele passo é o propósito 

comunicativo de cada gênero. Apesar de ambos serem textos introdutórios (de 

dissertação de mestrado e de tese de doutorado), produzidos em cursos de pós-

graduação stricto sensu e de serem destinados à avaliação de uma banca, há 

passos em um gênero que não ocorrem no outro.  

 

Em relação ao segundo objetivo proposto, identificados os passos “novos” e 

analisadas as intervenções do copidesque nos movimentos e passos específicos 

do gênero selecionado para compor o corpus, entendemos que também esse 

objetivo foi alcançado. Do que pudemos depreender, as alterações sugeridas 

visaram adicionar informações próprias da estrutura retórica do gênero ou 

eliminar aquelas não necessárias. Nesse caso, observamos que não houve o 

simples “apagamento” do conteúdo informacional, mas o deslocamento dele para 

uma outra parte específica do corpo da dissertação, como no caso da sugestão 

de passar a descrição da metodologia para o capítulo de procedimentos 

metodológicos mostrada.  
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Em geral, o copidesque ao fazer o tratamento textual de gêneros acadêmicos, 

como o é a introdução de dissertação de mestrado, baseia-se em obras de 

metodologia de pesquisa. No entanto, os manuais de metodologia não costumam 

oferecer detalhes acerca da organização textual de uma introdução. Quase 

sempre se referem ao resumo/ abstract, à introdução, ao desenvolvimento e à 

conclusão de modo superficial , o que não oferece ao profissional de texto a exata 

dimensão do gênero, explicação que encontra nos estudos de gênero. 

 

Considerando o repertório oferecido pela perspectiva sociorretórica de gêneros, o 

copidesque pode se valer de tal conhecimento para aprimorar seu trabalho, no 

que diz respeito à aplicação consciente das convenções, aos propósitos 

comunicativos e à audiência específica do gênero com o qual está trabalhando.  

Nessa direção, a copidescagem amplia sua abrangência, pois passa a entender 

os gêneros como construtos socio-históricos que permitem aos usuários, no caso, 

autores e copidesques, agirem socialmente. 

 

Por fim, acreditamos que este estudo contribui para o entendimento da 

abrangência da atuação do copidesque, bem como para a compreensão do 

gênero introdução de dissertação de mestrado. No entanto, considerando o 

corpus trabalhado nesta investigação e, sobretudo, a escassez de pesquisas na 

área, temos a consciência de que constitui apenas um ponto de partida para que 

mais pesquisas sejam realizadas, de modo a fornecer subsídios importantes para 

o aperfeiçoamento da copidescagem, quer no contexto editorial, quer no contexto 

acadêmico, bem como para a valorização do profissional que realiza essa 

atividade. 
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Anexo 1 

 

Menções aos profissionais de texto em 200 fichas técnicas de livros 

 Obras selecionadas Expediente 

1 ABAURRE; FIAD; MAYRINK-SABINSON. Cenas de aquisição da escrita. Mercado de 

Letras. 

Copidesque 

2 ADAM. A linguística textual. Cortez. 

 

Revisão científica (2) / 

Preparação de originais / 

Revisão 

3 AGICH. Dependência e autonomia na velhice. Loyola. Preparação / Revisão 

4 ANDRADE. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. Atlas. Não consta 

 

5 ANDRADE. Resenha. Paulistana. Não consta 

6 ANGERAMI-CAMON. As relações de amor. Thomson. 

 

Copidesque / Revisão (2) 

7 ANTUNES. As inteligências múltiplas. Papirus. Copidesque / Revisão 

8 ANTUNES. Língua, texto e ensino. Parábola. Não consta 

9 ARAUJO. A arte de pagar micos e king kongs. Qualitymark. 

 

Não consta 

 

10 ARSLAN; IAVELBERG. Ensinando arte. Thomson. 

 

Copidesque / Revisão (2) 

11 BAGNO. Português ou brasileiro? Parábola. Não consta 

12 BARCHIFONTAINE. Saúde e cidadania. Santuário.  Revisão 

13 BARCHIFONTAINE; PESSINI. Bioética. Loyola. Revisão 

14 BARCHIFONTAINE; ZOBOLI (Orgs.). Bioética, vulnerabilidade e saúde. Ideias e 

Letras. 

Não consta 

15 BAZERMAN. Escrita, gênero e interação social. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

revisão 

16 BAZERMAN. Gênero, agência e escrita. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

17 BAZILLI et al. Interacionismo simbólico. Educ. Preparação / Revisão 

18 BECHARA. Moderna gramática portuguesa. Lucerna.  Não consta 

19 BENASSE; BENASSE. Linguagem forense. Bookseller. Não consta 

20 BENVENISTE. Problemas de linguística 1. Pontes. Revisão 

21 BENVENISTE. Problemas de linguística 2. Pontes.  

 

Revisão técnica da 

tradução / Revisão (3) 

22 BEZERRA; BIASI-RODRIGUES; CAVALCANTI. Gêneros e sequências textuais. 

Edupe. 

Revisão técnica da 

tradução / Revisão geral 

23 BIASI-RODRIGUES; ARAUJO; SOUSA. Gêneros textuais e comunidades discursivas. 

Autêntica. 

Revisão 

24 BÔAS. The campus experience. Summus. Não consta 

25 BOIS; JOSSO; HUMPICH. Sujeito sensível e renovação do eu. Paulus. Revisão técnica 

 

26 BOOTH; COLOMB; WILLIAMS. A arte da pesquisa. Martins Fontes. 

 

Revisão da tradução e 

técnica / Preparação do 

original / Revisões 

gráficas 

27 BOSI. Cultura brasileira. Ática. Preparação de texto 

28 BOSI. Machado de Assis. Publifolha. 

 

Revisão 

29 BOUDON; BOURRICAUD. Dicionário crítico de sociologia. Ática. 

 

Edição de texto / 

Consultoria e revisão 

técnica  

30 BRAIT (Org.). Bakhtin – dialogismo e construção do sentido. Unicamp. Preparação dos originais / 

revisão 

31 CALDWELL. O Otelo brasileiro. Ateliê Editorial. Não consta 

32 CAMARGO. Uso da vírgula. Manole. 

 

Não consta 
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33 CARBONI. Introdução à linguística. Autêntica. Revisão 

34 CATFORD. Uma teoria linguística da tradução. Cultrix. Revisão 

35 CAVALCANTI (Org.). Gestão estratégica de negócios. Thomson. 

 

Copidesque / Revisão (2) 

36 CEGALLA. Dicionário de dificuldades da LP. Lexicon.  Revisão 

 

37 CEGALLA. Novíssima gramática da LP. Cia. Ed. Nacional. Não consta 

38 CHALITA. Educação – A solução está no afeto. Gente. Preparação / Revisão 

39 CHARAUDEAU. Discurso das mídias. Contexto. Revisão (2) 

40 CHARAUDEAU. Discurso político. Contexto. Revisão 

41 CHARAUDEAU. Linguagem e discurso. Contexto. Revisão 

42 CHARAUDEAU; MAINGUENEAU. Dicionário de análise do discurso. Contexto. Revisão 

43 CHARTIER. Do palco à página. Casa da Palavra.  Revisão da tradução / 

Revisão 

44 CHARTIER. Inscrever e apagar. Unesp.  Não consta 

45 CHEVALIER. Leitura e anotações. Martins Fontes. 

 

Revisão da tradução / 

Revisões gráficas 

 

46 CHIAVENATO. Administração de Recursos Humanos. Atlas. Não consta 

47 CHIAVENATO. Remuneração, benefícios e relações de trabalho. Manole. Não consta 

48 CHOCIAY. Pontuação ponto por ponto. Íbis. 

 

Edição de texto 

 

49 CINTRA (Org.). Ensino de língua portuguesa. Educ. Preparação e revisão 

50 COÉFFÉ. Guia de métodos de estudo. Martins Fontes. 

 

Revisão da tradução / 

Revisão técnica e 

adaptação / Revisão 

gráfica 

51 COELHO NETO. Além da revisão. Senac. Revisão 

52 COLOMBO. Marketing educacional em ação. Artmed. Preparação de originais 

53 COMMELIN. Mitologia grega e romana. Martins Fontes. 

 

Revisão da tradução / 

Revisão gráfica (2) 

54 COSTA. Dicionário de gêneros textuais. Autêntica. Revisão 

55 COSTA. Educação corporativa. Qualitymark. Não consta 

56 COSTA; COSTA. Metodologia de pesquisa. Interciência. Revisão ortográfica (2) 

57 CUNHA. Dicionário etimológico da Língua Portuguesa. Lexicon. 

 

Não consta 

 

58 CUNHA; CINTRA. A nova gramática do português contemporâneo. Lexikon. Revisão / Revisão dos 

índices (2) 

59 DANTAS. Democracia e saúde no Brasil. Paulus. Não consta 

 

60 DAVID; STUART. Logística internacional. Cengage. 

 

Revisão técnica (2) / 

Copidesque / Revisão (2) 

61 DIAS. O discurso da violência. Cortez. Revisão 

62 DIONÍSIO; HOFFNAGEL; BARROS. Um linguista, orientações diversas. UFPE (v. 1). Revisão  

 

63 DIONÍSIO; HOFFNAGEL; BARROS. Um linguista, orientações diversas. UFPE (v. 2). Revisão 

64 DIONÍSIO; MACHADO; BEZERRA. Gêneros textuais e ensino. Lucerna. Não consta 

65 ECO. Como se faz uma tese. Perspectiva. Revisão 

66 EMEDIATO. A fórmula do texto. Geração Editorial. Revisão 

67 FERNANDES. Dicionário de sinônimos e antônimos. Globo.  Não consta 

68 FIGUEIREDO. A última impressão é a que fica. Thomson. 

 

Copidesque / Revisão 

69 FIORIN (Org.). Introdução à linguística. Contexto. 

 

Preparação de textos / 

Revisão 

70 FIORIN. As astúcias da enunciação. Ática. Preparação de texto / 

Revisão 

71 FIORIN. Elementos de Análise do discurso. Contexto. Revisão 

72 FIORIN. Introdução ao pensamento de Bakhtin. Ática. Preparação de texto / 

Revisão (2) 

73 FONTANA; PAVIANI. Práticas de linguagem. Educs. Revisão  

74 FOUCAULT. A hermenêutica do sujeito. Martins Fontes. Revisões gráficas (3) 

75 FOUCAULT. A ordem do discurso. Loyola. Edição de texto 
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76 FOUCAULT. Microfísica do poder. Graal (Paz e Terra).  

 

Não consta 

77 FRY. Como estudar melhor. Cengage. Copidesque / Revisão (2) 

78 FRY. Melhore sua memória. Cengage. 

 

Copidesque / Revisão 

 

79 FURTADO. O papel e o pixel. Escritório do livro. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

80 GARRIDO. Participação nos lucros e resultados. Nobel. Revisão 

81 GIL; CARDOSO; CONDÉ. Modelos de análise linguística. Contexto. Preparação de textos / 

Revisão  

82 GNERRE. Linguagem, escrita e poder. Martins Fontes. 

 

Revisão e preparação / 

Revisão gráfica 

83 GOMES. Poder no jornalismo. EDUSP. 

 

Revisão de texto / Revisão 

de prova (mesmo 

profissional) 

84 GONÇALVES. Manual de resumos e comunicações científicas. Avercamp. Copidesque / Revisão 

 

85 GUIDDENS. Sociologia. Calouste Gulbekian. 

 

Revisão científica 

86 GUIMARÃES. Dicionário técnico jurídico. Rideel.  

 

Revisão técnica / Revisão 

87 GUIMARÃES. Texto, discurso e ensino. Contexto. 

 

Preparação de texto / 

Revisão  

88 HELLER. Como gerenciar equipes. Publifolha. Revisão ortográfica 

89 HOLANDA. Raízes do Brasil. Companhia das Letras. 

 

Preparação / Revisão (2) 

90 HUNTER. Como se tornar um líder servidor. Sextante. 

 

Preparo de originais / 

Revisão (3) 

91 HUNTER. O monge e o executivo. Sextante. 

 

Preparo de originais / 

Revisão (2) 

92 JELIN. Dicionário Inglês-Português. FTD. 

 

Preparação e revisão de 

textos 

93 KARWOSKI; GAYDECZKA. Gêneros textuais – reflexões e ensino. Lucerna. Revisão 

94 KERBRAT-ORECCHIONI. Análise da conversação. Parábola. 

 

Não consta 

95 KNAPP. Manual do tradutor dinâmico. Beca. Revisão  

96 KOCH. A inter-ação pela linguagem. Contexto. Revisão 

97 KOCH. Argumentação e linguagem. Cortez. 

 

Revisão 

98 KOCH. Desvendando os segredos do texto. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

99 KOCH. Introdução à linguística. Martins Fontes. Preparação do original / 

Revisão gráfica (3) 

100 KOCH; ELIAS. Ler e compreender. Contexto. 

 

Revisão  

101 KOTLER; FOX. Marketing estratégico para instituições educacionais. Atlas. Não consta 

 

102 KOVÁCS; ESSLINGER. Dilemas éticos. Loyola. Preparação / Revisão 

103 LAJOLO (Consultoria). Descobrindo a literatura. Ática.  

 

Preparação de textos / 

Revisão (2) 

104 LEFRANÇOIS. Teorias da aprendizagem. Cengage. 

 

Revisão técnica / 

Copidesque / Revisão (2) 

105 LEITE. Resumo. Paulistana. Não consta 

106 LEME. Colocação pronominal. Manole. 

 

Não consta 

 

107 LIMA-HERNANDES; FROMM. Domínios de linguagem II. Dos autores. Revisão (2) 

108 LUFT. A vírgula. Ática. 

 Edição de texto / Revisão 

109 LUFT. Dicionário de regência nominal. Ática. 

 

Preparação dos originais / 

Revisão 

110 LUFT. Dicionário de regência verbal. Ática. Preparação dos originais 

111 LUFT. Grande manual de ortografia. Globo. Revisão (3) 

112 MACHADO FILHO. Responsabilidade social e governança. Thomson. Copidesque / Revisão (2) 
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113 MACHADO. Manual da falta de estilo. Best Seller. 

 

Não consta 

114 MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI. Planejar gêneros acadêmicos. Parábola. Não consta 

115 MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI. Resumo. Parábola. Não consta 

116 MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI. Trabalhos de pesquisa. Parábola. Não consta 

 

117 MAINGUENEAU. Análise de textos de comunicação. Cortez. Preparação de originais / 

Revisão 

118 MAINGUENEAU. Cenas da enunciação. Parábola. 

 

Não consta 

119 MAINGUENEAU. Elementos de linguística para o texto literário. Martins Fontes. Revisão da tradução / 

Preparação do original / 

Revisão gráfica 

120 MAINGUENEAU. Gênese dos discursos. Criar. Revisão 

121 MAINGUENEAU. Novas tendências em Análise do Discurso. Pontes. Revisão dos originais da 

tradução / Revisão  

122 MALTA. Manual do revisor. WVC. Revisão (2) 

123 FOLHA DE S.PAULO. Manual da Folha. Publifolha. Leitura e revisão de texto 

124 ESTADO DE S.PAULO. Manual do Estado. Estado. Não consta 

125 MARCUSCHI. Da fala para a escrita. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

126 MARCUSCHI. Linguística de texto. UFPE. Revisão  

127 MARCUSCHI. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. Parábola. Não consta 

 

128 MARCUSCHI; XAVIER. Hipertexto e gêneros digitais. Lucerna. Não consta 

129 MARTINS. O português simplificado. Moderna.  

 Edição de texto/ Revisão 

130 MARTINS. Uso do hífen. Manole. 

 

Não consta 

 

131 MAYO. Finanças básicas. Cengage. Revisão técnica / 

Copidesque / Revisão (3) 

132 MEDEIROS. Manual de redação e normalização textual. Atlas. Não consta 

133 MEDEIROS. Redação científica. Atlas. Não consta 

134 MEDEIROS; GOBBE. Dicionário de erros correntes. Atlas. Não consta 

135 MENDES; ALMEIDA; HENRIQUES. Falar bem é fácil. AGWM. Revisão (5) 

136 MEURER; BONINI; MOTTA-ROTH (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. 

Parábola. 

Não consta 

137 MICHELETTI (Org.). Enunciação e gêneros discursivos. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

138 MILLER JR. Ciência ambiental. Thomson. 

 

Revisão técnica / 

Copidesque / Revisão (3) 

139 MILLER. Gênero textual, agência e tecnologia. UFPE. Revisão 

140 MORENO; ROSITO. O sujeito na educação e saúde. Loyola. 

 

Preparação 

141 MOSCA (Org.). Retóricas de ontem e de hoje. Humanitas. Não consta 

142 MOTA. O feitiço da ajuda. Cortez. Revisão 

143 MOTTA; SALGADO (Orgs.). Ethos discursivo. Contexto. Revisão 

144 MOTTA-ROTH; CABAÑAS; HENDGES (Orgs.). Análise de textos e de discursos. 

UFSM. 

Revisores (8) 

145 NARDI; LOPES; HANSEN. Identidade docente. São Camilo. Revisão  

146 NASCIMENTO (Org.). A historiografia linguística – rumos possíveis. Pulsar Revisão 

147 NAVARRO (Org.) Estudos do texto e do discurso. Claraluz. Revisão técnica 

148 NEVES. Guia de usos do português. Unesp. Não consta 

149 NICOLA; TERRA. 1001 dúvidas de português. Saraiva. 

 

Não consta 

 

150 ODUM; BARRETT. Fundamentos de ecologia. Thomson. 

 

Revisão técnica / 

Copidesque / Revisão (2) 

151 OLIVEIRA; BERND. O hífen. CPP. 

 

Não consta 

 

152 OLIVEIRA; ROMÃO. Manual do terceiro setor e instituições religiosas. Atlas. Não consta 

 

153 ORLANDI. Análise de discurso. Pontes. 

 

Revisão (Não há nomes, 

“Equipe de revisores da 
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Pontes”) 

154 PENG. Estratégia global. Thomson. Revisão técnica (2) / 

Copidesque / Revisão 

155 PEREIRA; GALVÃO; CHANES. Administração hospitalar. Loyola. 

 

Preparação / Revisão 

156 PESCUMA; CASTILHO. Projeto de pesquisa. Olho d‟Água. Não consta 

157 PESSINI; BARCHIFONTAINE. Problemas atuais de bioética. Loyola.  Não consta 

158 PIMENTA. Casa da mãe Joana I. Campus. Copidesque / Revisão 

gráfica 

159 PIMENTA. Casa da mãe Joana II. Campus. Revisão gráfica  

160 POSSENTI. Os humores da língua. Mercado de Letras. Copidesque / Revisão 

161 PRETI (Org.). Fala e escrita em questão. Humanitas. Não consta 

162 REETZ; TOTTOLA. Responsabilidade social. Livro Pronto. Revisão 

163 RIBEIRO. O povo brasileiro. Companhia de Bolso. 

 

Preparação / Revisão 

 

164 RIOLFI et al. Ensino de língua portuguesa. Thomson. Copidesque (2) / Revisão 

(2) 

165 RIZZINI; NAIFF; BAPTISTA. Acolhendo crianças e adolescentes. Cortez. Preparação de originais / 

Revisão 

166 RODRIGUES; ALVES (Orgs.). Discurso e sentido. Claraluz. Não consta 

167 RODRIGUES. Como elaborar citações e notas de rodapé. Humanitas. Não consta 

168 RODRIGUES. Como elaborar referência bibliográfica. Humanitas. Não consta 

169 RODRIGUEZ. Modelos de cartas comerciais. Atlas. Não consta 

170 SABBAG. Redação forense. Premier Revisão (empresa) 

171 SACCONI. Gramática essencial ilustrada. Atual 

 

Preparação de texto / 

Revisão (6) 

172 SACCONI. Não confunda. Atual Revisão (5) 

173 SACCONI. Não erre mais. Atual Revisão (3) 

174 SCHNEUWLY; DOLZ. Gêneros orais e escritos na escola. Mercado de Letras. Preparação dos originais / 

Revisão 

175 SERRA NEGRA. Manual de trabalhos monográficos. Atlas. Não consta 

176 SEVERINO. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

177 SEVERINO. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Cortez. 

 

Preparação de originais / 

Revisão 

178 SHIRLEY; SCHWALBE. Enviar. Sextante. Preparo de originais / 

Revisão (3) 

179 SIGNORINI (Org.). Significados da inovação no ensino de língua portuguesa e na 

formação de professores. Mercado de Letras. 

Preparação dos originais 

180 SILVA (Org.). Gestão das relações econômicas. Cengage. Copidesque / Revisão (2) 

181 SILVA. De onde vêm as palavras II. Mandarin. Não consta 

182 SILVA. De onde vêm as palavras. A Girafa. Preparação de texto (2) / 

Revisão (2) 

183 SILVA. O novo acordo ortográfico. Contexto. Revisão 

184 SILVA; SILVEIRA. Apresentação de trabalhos acadêmicos. Vozes. Não consta 

185 SILVEIRA. Análise de gênero textual. UFAL. Não consta 

186 SMITH. Linguagem animal. Mercuryo. Preparação / Revisão 

187 SOALHEIRO. Como fazíamos sem. Panda Books. Revisão (2) 

188 SOARES; DOUGLAS. Leitura dinâmica. Elsevier. 

 

Revisão gráfica 

 

189 SOUZA-E-SILVA; FAÏTA. Linguagem e trabalho. Cortez. 

 

Revisão técnica / 

Preparação de originais / 

Revisão 

190 SPINK. M.J. (Org.). Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. Cortez. Preparação de originais / 

Revisão 

191 SQUARISI; SALVADOR. A arte de escrever bem. Contexto. 

 

Revisão 

 

192 SROUR. Ética empresarial. Campus. 

 

Copidesque / Revisão 

gráfica 

193 TEYSSIER. História da língua portuguesa. Martins Fontes. Revisões gráficas 

194 TIERNO. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. Revisão da tradução / 
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Revisões gráficas 

195 TRASK. Dicionário de linguagem e linguística. Contexto. 

 

Revisão técnica / Revisão 

196 TRAVAGLIA. Gramática e interação. Cortez. Preparação de originais / 

Revisão  

197 TRAVAGLIA. Tradução e retextualização. Edufu. Não consta 

198 VAN DIJK. Discurso e poder. Contexto. Revisão técnica (5) / 

Revisão 

199 Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Global. 

 

Revisores 

 

200 WEG. Fichamento. Paulistana. Não consta 
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Anexo 2  

INTRODUÇÃO 1 - TO 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
87

 

1º 
 
 

As demonstrações contábeis constituem importante elemento na 

comunicação entre empresas e investidores. No ambiente pós-

globalização, onde os capitais praticamente desconhecem 

fronteiras na busca pelas melhores alternativas de investimento, 

cresceu a importância da comparabilidade das demonstrações 

contábeis das empresas para facilitar esta comunicação.
 
 

M1 - Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o tópico 

Reivindica a centralidade 

2º 
 
 

O ambiente econômico nos últimos anos passou por um 

crescimento e difusão das operações multinacionais com o 

aumento da competição global, das operações de fusões e 

aquisições globais, das inovações financeiras e da 

internacionalização dos mercados de capitais. Fatores estes que 

determinam uma importância crescente para a contabilidade 

internacional. (MEEK; THOMAS, 2004).
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

3º 

 

 

Parte significativa dos países do mundo está caminhando para 

uma harmonização das suas normas contábeis. Este movimento 

ganhou impulso na Europa com a adoção pelos membros da 

União Européia das normas emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) como padrão para as 

demonstrações financeiras consolidadas encerradas em 31 de 

dezembro de 2005. O processo de harmonização vem se 

expandindo pelo mundo, com vários países em todos os 

continentes aderindo ao modelo do IASB.
 
 

Faz generalizações sobre o tópico 

4º 

 

 

As normas internacionais, ou International Financial Reporting 

Standards (IFRS) tendem a tornar-se o padrão mundial para 

preparação e divulgação de demonstrações financeiras. Cerca 

de 100 países ao redor do mundo já aderiram a este conjunto de 

normas e a previsão do IASB é que cheguem a 150 nos 

próximos anos. (PICKARD, 2007).
 
 

 

Revisa pesquisas anteriores 

5º  

 

 

Em 2008, no discurso de abertura de uma mesa redonda para 

discutir a adoção das IFRS, Christopher Cox, presidente da 

Securities and Exchange Commission
1
 (SEC) afirmou que 

emissores de ações, investidores e outros stakeholders, 

concordam que os mercados mundiais de capitais se 

beneficiariam da ampla aceitação do padrão contábil proposto 

pelo IASB. Na visão de Cox, substituir a Babel de padrões que 

competem e às vezes se contradizem, poderia aumentar a 

confiança dos investidores, possibilitando melhores conclusões, 

simplificando processos e reduzindo custos para os emissores 

de títulos. (GILL, 2007).
  

1
A SEC – Securities and Exchange Commision - é o órgão 

responsável pela regulação do mercado de capitais nos Estados 

Unidos, podendo ser considerado equivalente à CVM- Comissão 
de Valores Mobiliários no Brasil.  

Revisa pesquisas anteriores  

 

 

 

Define termo(s)  

6º 

 

Esta convergência deve alcançar inclusive os Estados Unidos, 

que possuem um conjunto robusto de normas, os United States 

Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP), que no 

M3 - Ocupa o nicho 

                                                             
87 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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passado poderia ser considerado um candidato a padrão 

mundial. O padrão de normas norte-americano, tido como um 

pilar de transparência e solidez, sofreu abalos após os 

sucessivos escândalos contábeis como os casos Enron e 

Worldcom entre outros. Estas fraudes contábeis, ocorridas 

principalmente nos Estados Unidos, levaram o modelo norte-

americano fortemente calcado na regulação detalhada a certo 

descrédito.
 
 

Faz previsão(ões) 

M1 - Estabelece o território  

Faz generalizações sobre o tópico 

7º 

 

 

Mesmo após os escândalos financeiros e as punições aplicadas 

pela SEC, quando seria de se esperar que a qualidade das 

informações nos Estados Unidos melhorasse, isto não 

aconteceu. Pesquisa realizada pela revista Business Week no 

início de 2003 e citada por LEMES e CARVALHO (2007), 

constatou que analisados os relatórios das 500 maiores 

empresas dos Estados Unidos, a SEC devolveu 70% deles para 

maiores informações.
 
 

Faz generalizações sobre o tópico 

Revisa pesquisas anteriores  

8º 

 

 

Uma demonstração de que a contabilidade norte-americana 

caminha no sentido da convergência com o IASB para o 

estabelecimento de um padrão internacional ocorreu em 

novembro de 2007. Naquele ano a SEC passou a reconhecer a 

validade de resultados apurados segundo as IFRS para 

empresas estrangeiras que comercializam suas ações em 

bolsas norte-americanas, desobrigando-as de produzir outro 

conjunto de demonstrações conforme as normas americanas. 

As próprias empresas norte-americanas possivelmente adotarão 

o padrão internacional até 2015. (PWC, 2008)
 
 

Faz generalizações sobre o tópico  

9º 

 

 

O caminho da padronização das normas vem sendo trilhado 

rapidamente. Em maio de 2000 a International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO)
2
 recomendou aos seus 

associados a adoção dos International Accounting Standards 

(IAS), nome anterior das IFRS. Dois anos depois, em setembro 

de 2002, a Comunidade Européia oficializou a adoção dos IAS 

como padrão internacional de contabilidade a partir de janeiro 

de 2005, alcançando com isto sete mil empresas em 25 países  

(IASC, 2008).  

2
A IOSCO – International Organization of Securities Commisions 

- é um organismo que congrega as Instituições responsáveis 

pela regulação dos mercados de capitais de vários países.
 
 

 

Faz generalizações sobre o tópico  

 

 

Define termo(s)  

10º 

 

 

No Brasil, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), as empresas abertas deverão publicar suas 

demonstrações consolidadas
3
 segundo as IFRS a partir das 

demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2010. Além 

disto, desde 2008, várias normas têm sido publicadas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já em harmonia 

com os padrões internacionais. Com esta rápida edição de 

normas pelo CPC, na prática as IFRS irão alcançar também as 

demonstrações individuais
4
 das companhias. Desta forma a 

adoção das IFRS no Brasil não irá ficar restrita às 

demonstrações consolidadas, que usualmente têm valor apenas 

informativo, como vêm acontecendo em vários outros países.  

3
Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um 

grupo de empresas, normalmente controladora e controladas, 

apresentadas como se fossem uma única entidade.
 
 

4
Demonstrações individuais, ou da controladora, são as 

demonstrações de uma única companhia. Normalmente são 

utilizadas para remuneração dos acionistas da companhia, para 

determinação das participações de funcionários e 

administradores bem como ponto de partida para a apuração 

dos tributos sobre o lucro.
 
 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

 

 

 

M3 - Ocupa o nicho  

Define termo(s)  



188 
 

11º  

 

 

Um exemplo recente dos impactos sobre os resultados desta 

transição para as normas IFRS pode ser extraído do balanço de 

2008 da companhia Vale do Rio Doce: o lucro de R$ 2,2 bilhões 

naquele ano segundo as normas brasileiras seria reduzido em 

R$ 830 milhões caso as novas normas já estivessem em vigor. 

(JORNAL VALOR ONLINE).
 
 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

12º 

 

 

Com a adoção das IFRS nas demonstrações contábeis 

individuais da Companhia Vale naquele ano as remunerações 

de acionistas, empregados e administradores sofreriam um 

impacto significativo. Diferenças tão expressivas como estas, 

mostram que ao redor do mundo os valores apurados pela 

contabilidade podem variar significativamente de acordo com o 

padrão escolhido como base para mensuração e divulgação de 

resultados.  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

13º 
 
 
 

Autores como CHOI e MEEK (2005) atribuem estas diferenças 

aos princípios escolhidos, diferenças na cultura, práticas de 

negócio, estruturas políticas e regulatórias, sistema legal 

vigente, inflação e impostos. 

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 

14º 
 
 

Os padrões e práticas adotados em cada nação resultam da 

interação de fatores econômicos, históricos, institucionais e 

culturais, sendo improvável que estes componentes se misturem 

de maneira igual em dois países quaisquer. A diversidade então 

é um fenômeno esperado. (NOBES, 2006)
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

15º 
 
 
 

Ainda que a diversidade seja esperada, [...] necessidades de 

comparar empresas situadas em diferentes países. 

[...] o ideal seria que as normas fossem 

universalmente uniformizadas, em especial no caso 

da contabilidade, que sendo linguagem universal de 

negócios e atividades econômicas, precisa ser 

entendida por todos aqueles que se utilizam de suas 

informações como usuários.          (FRANCO, 1997, 

p.158)
 
 

M2 - Estabelece o nicho  

Apresenta contra-argumentos 

 

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 

16º 
 
 
 

A contabilidade pode ser encarada como uma linguagem 

universal dos negócios, um denominador comum para os 

executivos das empresas em diferentes países e regiões, que 

permite as decisões de investimentos e alocação de recursos. 

Nesta acepção, ganha força a busca de um conjunto único de 

normas, o “Esperanto Contábil”, com ganhos como a maior 

comparabilidade, maior facilidade de operações internacionais e 

maior atração de investimentos para o Brasil. Estes ganhos 

devem ser avaliados face às perdas que possa haver onde as 

nossas regras pudessem ser consideradas mais avançadas que 

as internacionais. Um exemplo seriam os gastos com Pesquisa 

e Desenvolvimento, que regra geral na contabilidade 

internacional são considerados como despesa ao invés de ativo, 

comportamento adotado no Brasil e que pode ser considerado 

mais adequado. IUDÍCUBUS (2007)
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

17º 

Como visto então no período de aproximadamente uma década, 

grande parte das nações do mundo terá adotado um único 

padrão contábil, o que certamente não é uma tarefa fácil 

considerando que cada país desenvolveu seus sistemas 

atualmente em uso ao longo de várias décadas. Em cada país 

existe um modelo vigente, institucionalizado, que terá que ser 

revisto.  

M2 - Estabelece o nicho  

Indica um problema/ uma 
necessidade 

18º 
 
 
 

Neste estudo, parte-se do princípio de que justamente as 

causas que resultam na existência destes diferentes modelos 

contábeis podem constituir potenciais barreiras para adoção de 

normas harmonizadas no mundo.  

Indica um problema/ uma 
necessidade 
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19º 
 
 
 

Pesquisa realizada por STREET, LARSON (2004) sobre a 

adoção da IFRS em 15 países da União Européia mostra que a 

grande maioria dos países inicialmente limitou a adoção das 

IFRS às demonstrações consolidadas das empresas abertas
5
. 

As demonstrações contábeis individuais de empresas abertas e 

as demonstrações das empresas fechadas
6
 poderão continuar 

sendo elaboradas de acordo com os princípios contábeis locais 

na maioria dos países. Este caminho pode resultar num modelo 

que os autores chamaram de “sistema com dois padrões”. Esta 

opção por manter os sistemas de contabilidade local e 

internacional coexistindo pode ser difícil de sustentar no longo 

prazo, mas sem dúvida reduz as dificuldades de implantação no 

curto prazo.
 
 

5
Empresas abertas, ou de capital aberto, são as que possuem 

parte do seu capital negociado livremente no mercado, podem 

ter seu capital dividido entre muitos acionistas.
 
 

6
Empresas fechadas, ou de capital fechado, não podem lançar 

títulos e valores mobiliários para negociação no mercado, 

normalmente controlada por poucos quotistas ou acionistas. 

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores  

 

 

Define termo(s)  

20º 
 
 
 

No Brasil o processo de harmonização começou de forma 

similar ao ocorrido na União Européia. Em 13 de julho de 2007 

foi publicada a Instrução CVM 457 determinando que as 

companhias abertas, a partir do exercício findo em 2010, 

elaborem suas demonstrações contábeis consolidadas de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

(Instrução CVM 457)
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

21º 
 
 
 

A opção por um caminho mais arrojado no Brasil ocorreu após a 

publicação da Lei 11.638 em 28 de dezembro de 2007. Em vigor 

desde 1º de janeiro de 2008, esta lei dispõe sobre aspectos 

fundamentais para a harmonização com as normas 

internacionais, principalmente o fim da influência da legislação 

tributária sobre as demonstrações contábeis. Com esta 

separação as demonstrações devem ser elaboradas à luz tão 

somente dos princípios fundamentais de contabilidade e da 

realidade econômica dos fatos ocorridos. Determina ainda a lei 

que a CVM emita suas normas em consonância com as IFRS. 

(Lei 11.638)
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

22º 
 
 
 

A emissão de normas pela CVM em harmonia com os padrões 

de contabilidade internacional resulta na prática na adoção das 

IFRS também nas demonstrações individuais das companhias, 

ou seja, as demonstrações das controladoras.  Assim, o projeto 

brasileiro é mais arrojado do que o que está acontecendo na 

União Européia, onde a mudança na maioria dos países está 

restrita às demonstrações consolidadas.
 
 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

23º  
 
 
 

Fato determinante para viabilizar as mudanças no Brasil foi a 

criação do CPC, que se tornou o órgão responsável pela 

emissão de normas de contabilidade no país. O CPC vem 

traduzindo e publicando as normas internacionais numa 

velocidade muito grande e estas normas têm sido prontamente 

aprovadas pela CVM e também pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e outros órgãos reguladores. A importância 

da aprovação das normas pelo CFC é que, com isto, as novas 

normas emitidas em harmonia com as IFRS, passam a valer 

não apenas para as companhias abertas, que estão sob a 

esfera de regulação da CVM, mas para todas as empresas 

sujeitas a escrituração contábil.
 
 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

24º 
 
 
 

Estas mudanças resultarão em fortes impactos tanto sobre 

contadores como sobre os usuários da informação contábil. 

Para os contadores, o desafio é a mudança de um modelo 

fundamentado fortemente em regras e com foco no atendimento 

M3 - Ocupa o nicho 

Faz previsão(sões) 
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ao fisco, onde os profissionais praticamente se limitavam a ler 

as normas e aplicá-las, para um novo modelo onde a 

interpretação e o julgamento são mais necessários e onde as 

duas contabilidades: fiscal e societária devem se manter 

separadas. Dos usuários será demandada uma atenção muito 

maior às demonstrações, necessária para compreender as 

escolhas feitas pela administração das companhias e os efeitos 

destas escolhas sobre os resultados e patrimônio das mesmas.  

 

25º  
 
 
 

Trabalhos como o de WEFFORT (2005) exploraram de que 

maneira questões relativas às áreas jurídica, educacional, 

mercado e cultura podem afetar o processo de convergência 

com as normas internacionais no Brasil.  

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores  

26º 
 
 
 

Dado este ambiente em que as mudanças estão acontecendo 

rapidamente e os prazos para a harmonização das normas 

brasileiras de contabilidade com as IFRS são exíguos, este 

trabalho visa suprir uma lacuna, coletando as percepções dos 

profissionais de contabilidade nas empresas, auditorias e no 

meio acadêmico, acerca de quais serão as principais barreiras a 

serem enfrentadas nesta transição.  

M2 - Estabelece o nicho 
 
Indica lacuna(s) no conhecimento  

 

27º 

Neste trabalho parte-se do princípio de que as causas que 

resultam em diferenças nas práticas contábeis adotadas pelos 

países podem ser consideradas barreiras potenciais para a 

adoção de normas harmonizadas com as internacionais.  Por se 

tratar de um processo que está em andamento, esta pesquisa 

têm um caráter exploratório, onde se pretende buscar as 

percepções dos praticantes de contabilidade acerca das 

dificuldades nesta transição para o novo modelo. 

Indica um problema/ uma 
necessidade 

M3 - Ocupa o nicho 

Apresenta a metodologia 

28º 
 
 
 

A questão principal a ser respondida por este estudo é: na 

percepção dos profissionais de contabilidade, quais as principais 

barreiras a serem enfrentadas para uma adoção de normas 

contábeis harmonizadas com as normas internacionais no 

Brasil. 

M2 - Estabelece o nicho 

Levanta questão(ões) de 
pesquisa 

29º 
 
 
 
 

Dada a natureza do tema e o estágio ainda precoce das 

mudanças, a construção do trabalho se deu por aproximações 

sucessivas, em alguns momentos ocorreram movimentos 

laterais no desenvolvimento do trabalho, buscando relacionar os 

resultados encontrados nas entrevistas aos estudos já 

existentes sobre o assunto. Num primeiro momento o trabalho 

caminhou pela revisão da literatura, onde foram pesquisados 

trabalhos recentes realizados em países onde já ocorreu a 

adoção das normas IFRS. A seguir, com base nos primeiros 

resultados, foram realizadas entrevistas com profissionais de 

contabilidade, tomando o cuidado de abordar apenas pessoas 

com reconhecida experiência no assunto e que sejam 

expoentes nas suas áreas de atuação.
 
 

M3 - Ocupa o nicho 

Descreve a metodologia  

Informa materiais/ sujeitos 

30º 
 
 
 
 

Para captar as percepções dos profissionais optou-se por uma 

entrevista em etapas, começando com uma questão aberta, 

onde os entrevistados são convidados a discorrer sobre 

qualquer barreira que julguem será enfrentada nesta transição. 

Numa segunda etapa, foram apresentados aos entrevistados 

temas específicos, definidos com base na literatura que será 

apresentada no capítulo 2, convidando os entrevistados a 

discorrer sobre o impacto ou não daquela questão sobre o 

processo de adoção das normas IFRS no Brasil. A seguir, os 

entrevistados foram convidados a discorrer sobre as habilidades 

e competências necessárias para os contadores nesta nova 

contabilidade. Para finalizar, os entrevistados são convidados a 

atribuir uma nota para cada uma das barreiras, segundo a sua 

importância. Nesta parte final, são apresentados aos 

Descreve a metodologia 
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entrevistados apenas os seis tópicos pré-definidos com base na 

revisão da literatura.
 
 

31º 
 
 
 

Dentre os motivos em potencial apresentados pela literatura, na 

segunda parte da entrevista foram apresentados os seguintes 

temas para discussão pelos participantes do estudo:  

 Qualificação da mão de obra; 

 Diferenças culturais; 

 Sistemas jurídicos (direito romano x direito 

consuetudinário); 

 Fontes de financiamento das empresas, estrutura de 

capital e alta concentração de propriedade e seus 

efeitos sobre a divulgação de informações; 

 Influência da legislação fiscal sobre a contabilidade; e  

 Mudança de um sistema baseado em regras para 

outro baseado em princípios.
 
 

Descreve a metodologia 

32º 
 
 
 

Considerada a natureza do presente estudo, optou-se por 

dispensar a elaboração de hipóteses. Em pesquisa qualitativa 

muitas vezes não são formuladas hipóteses antes de coletar os 

dados, dada sua natureza indutiva, sobretudo no caso de 

estudos exploratórios (SAMPIERI, 2006). Muitas vezes a 

pesquisa qualitativa não é guiada por hipóteses, mas por 

questões, problemas e pela busca de padrões. (PATTON, 

1987). 

Apresenta a metodologia 

 

33º 
 
 
 

O objetivo principal deste trabalho é investigar, ainda que num 

estágio preliminar dado as mudanças estarem em andamento, a 

percepção dos profissionais de contabilidade sobre quais serão 

as principais barreiras enfrentadas para a adoção das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil.
 
 

Informa os objetivos 

34º 
 
 

Como objetivos secundários, primeiramente será possível 

estabelecer uma comparação entre as visões dos diferentes 

grupos de profissionais participantes do estudo: contadores, 

auditores e representantes do meio acadêmico. Um segundo 

objetivo secundário é obter a visão dos entrevistados sobre as 

novas habilidades e competências necessárias aos contadores 

que pretendem atuar neste novo ambiente.  

Informa os objetivos 

 

35º 
 
 
 

A contabilidade ao longo da sua história, que data de mais de 

quatro mil anos, tem procurado adaptar-se às exigências dos 

seus usuários e às circunstâncias dos mercados onde se 

desenvolve. (MARTINS, IUDÍCIBUS, 2007).  

M1: Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores  

36º 
 
 
 

A necessidade de mudança no sentido de maior padronização 

não é nova. LINOWES (1965) em artigo publicado há mais de 

40 anos, já afirmava que os negócios estavam se tornando 

globalmente orientados não seriam mais planejados em termos 

nacionais, mas em termos globais. E que as práticas de 

contabilidade pelo mundo eram qualquer coisa, menos 

uniformes.
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

37º 
 
 
 

A necessidade de uma contabilidade internacional tem sido 

amplamente discutida, para CHOI e MEEK (2005), a importância 

deste tema decorre do crescimento e difusão das operações 

multinacionais, do aumento da competição global e da 

internacionalização dos mercados de capitais. Um padrão único 

permite aos investidores que analisem e comparem empresas 

em diferentes mercados e reduz custos para as empresas que 

atualmente têm que elaborar diferentes conjuntos de 

demonstrações para diferentes finalidades.
 
 

Revisa pesquisas anteriores  

Reivindica a centralidade 

38º 
 
 
 

No Brasil, esta mudança vem sendo discutida há muito tempo. A 

CVM encaminhou em julho de 1999 ao Ministério da Fazenda o 

projeto de reformulação da Lei das Sociedades Anônimas, e já 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 
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naquela época os objetivos das alterações eram:: a) maior 

transparência e qualidade das informações contábeis; b) criar 

condições para harmonização da lei com as práticas 

internacionais; c) eliminar ou reduzir a dificuldade de 

interpretação das informações; e d) reduzir o custo da 

elaboração, divulgação e auditoria das demonstrações. (grifo 

nosso)  

 

39º 
 
 
 

Como visto no parágrafo anterior o objetivo de buscar a 

harmonização vinha há mais de dez anos em discussão, porém 

durante este período o tema praticamente não evoluiu. A 

aprovação da lei 11.638 ao final de 2007 acabou surpreendendo 

os profissionais que já não mais acreditavam que o projeto de lei 

seria aprovado. Em matéria publicada após a divulgação dos 

primeiros balanços com os efeitos da Lei 11.638 o Jornal Valor 

Econômico assim traduziu esta preocupação:
 
 

[...] porém, os números fornecidos ainda estão 

encobertos por muitas dúvidas. [...] ao pedir que as 
empresas fizessem alguns ajustes já a partir do 
primeiro trimestre.”  (JORNAL VALOR ONLINE) 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

40º 

Não obstante as mudanças sejam iminentes e bem vindas, o 

fato de estarem ocorrendo de maneira bastante acelerada 

justifica a conveniência do estudo neste momento, com o 

processo ainda em curso. A antecipação das principais barreiras 

a serem enfrentadas pode auxiliar os contadores e gestores das 

companhias a planejarem os processos de transição nas suas 

empresas. 

M3 - Ocupa o nicho 

Informa relevância/ justificativa da 
pesquisa 

Sugere futuras aplicações 

41º 

Pode-se também considerar a experiência do autor como 

profissional da área e participante de grupos de discussão e 

fóruns sobre o tema, que permite afirmar que há uma percepção 

no mercado de que talvez os profissionais contábeis não 

estejam totalmente preparados para esta nova contabilidade. 

Em pesquisa qualitativa, a curiosidade inicial para a 
investigação muitas vezes vêm da observação do 
mundo real, [...] (MARSHALL, 1999, p.25, nossa 

tradução) 

Informa credenciais do 
pesquisador 

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores  

42º 
 
 
 

A maior parte dos estudos realizados no Brasil sobre 

contabilidade internacional tem seu foco na constatação dos 

impactos da adoção de normas IFRS ou USGAAP sobre os 

resultados das companhias.  Não foram encontrados trabalhos 

buscando a visão dos praticantes de contabilidade acerca das 

dificuldades para adoção de normas internacionais no país.
 
 

M2 - Estabelece o nicho 

Indica lacuna(s) no conhecimento  

 

43º 

Uma discussão das principais barreiras a serem enfrentadas 

nesta transição, comparando as percepções dos profissionais 

de contabilidade com os resultados de estudos recentes em 

outros países, irá preencher uma lacuna na literatura. 

Adicionalmente, ainda no campo acadêmico poderá auxiliar no 

direcionamento dos esforços dos pesquisadores que podem 

desenvolver trabalhos futuros para aprofundar a análise das 

barreiras que forem consideradas mais relevantes. 

M3 - Ocupa o nicho 

Informa relevância/ justificativa da 
pesquisa  

Sugere futuras aplicações 

44º 
 
 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos numa 

sequência que visa facilitar a compreensão do problema e dos 

resultados pretendidos e alcançados com a pesquisa.
 
 

Indica a estrutura da dissertação 

45º 
 
 
 

O capítulo 1 onde foram apresentados o contexto e o estágio 

atual da adoção das normas internacionais de contabilidade no 

Brasil, a definição dos objetivos da pesquisa bem como a 

justificativa para a escolha do tema.
 
 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 
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46º 
 
 
 

O capítulo 2 é dedicado a revisão da literatura sobre 

contabilidade internacional, com estudos versando sobre 

harmonização contábil, barreiras e experiências recentes em 

outros países de forma a fundamentar a análise dos resultados 

da pesquisa.
 
 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

47º 
 
 
 

O capítulo 3 trata da metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho, com a utilização de entrevistas 

em profundidade junto a expoentes da profissão contábil nas 

empresas, auditorias e meio acadêmico e do método de análise 

aplicado para comparar as percepções destes profissionais 

sobre as barreiras a serem enfrentadas.  

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

48º 
 
 
 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa realizada 

junto aos profissionais, apontando as principais barreiras 

percebidas pelos mesmos, as características necessárias aos 

contadores neste novo cenário e a relação dos achados da 

pesquisa com a literatura apresentada.  

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

49º 
 
 
 

No capítulo 5 a conclusão, onde serão resgatados os objetivos 

propostos no capítulo 1 de modo a constatar se eles foram 

efetivamente alcançados.  

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 
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Anexo 3 

 

INTRODUÇÃO 1 - TC 

 

Parágrafos Trechos
88

 Movimentos/Passos
89

 

1º 

 

 

Nos últimos anos, o cenário econômico mundial tem passado por 

transformações significativas, atreladas ao acirramento da 

competitividade global, às inovações financeiras e à 

internacionalização dos mercados de capitais. Na sociedade pós-

globalizada, em que os capitais praticamente desconhecem 

fronteiras na busca pelas melhores alternativas de investimento, 

cresce a importância da comparabilidade das demonstrações 

contábeis das empresas, para facilitar a comunicação entre estas 

e seus investidores.
 
 

M1 - Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o tópico  

Reivindica a centralidade 

 

2º 

 

 

 

 

Nesse contexto, grande parte dos países no mundo caminha para 

uma harmonização das suas normas contábeis. Esse movimento 

ganhou impulso na Europa, quando os membros da União 

Européia adotaram as normas emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) como padrão para as 

demonstrações financeiras consolidadas encerradas em 31 de 

dezembro de 2005. Desde então, o processo de harmonização 

vem se expandindo e as normas internacionais, ou International 

Financial Reporting Standards (IFRS), tendem a tornar-se o 

padrão mundial para preparação e divulgação de demonstrações 

financeiras. Atualmente, cerca de 100 países já aderiram a elas e 

a previsão do IASB é que cheguem a 150 nos próximos anos 

(PICKARD, 2007).
 
 

 

Especifica o contexto da pesquisa  

3º 

 

 

Em 2008, no discurso de abertura de uma mesa redonda sobre a 

adoção das IFRS, Christopher Cox, presidente da Securities and 

Exchange Commission
1
  (SEC), afirmou que emissores de ações, 

investidores e outros stakeholders concordam que os mercados 

mundiais de capitais se beneficiariam da ampla aceitação do 

padrão contábil proposto pelo IASB. Na visão de Cox, substituir a 

Babel de padrões que competem entre si e às vezes se 

contradizem poderia aumentar a confiança dos investidores, 

possibilitando-lhes melhores conclusões, simplificando processos 

e reduzindo custos para os emissores de títulos (GILL, 2007).
  

 

1
A Securities and Exchange Commision (SEC) é o órgão responsável pela 

regulação do mercado de capitais nos Estados Unidos, podendo ser 
considerado equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 
Brasil. 

 

Revisa pesquisas anteriores  

 

 

 

 

Define termo(s)  

4º 

 

Essa convergência deve alcançar inclusive os Estados Unidos, 

que possuem um conjunto robusto de normas, os United States 

Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP), 

considerado, no passado, um candidato a padrão mundial. 

Entretanto, após sucessivos escândalos contábeis, como os casos 

 

Faz generalizações sobre o tópico  

 

 

                                                             
88

 As marcações em amarelo indicam a interlocução que o copidesque estabelece com o autor, já 
as marcações em azul indicam porções de texto que foram alteradas pelo profissional de texto. 

89 Nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou passo. Por vezes, o 

mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. Nesse caso, 
indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
 



195 
 

 
Enron e Worldcom o modelo norte-americano, fortemente calcado 

na regulação detalhada, sofreu um certo descrédito. 

5º  

 

 

Por conseguinte [pode ser? Para tornarmos esse parágrafo mais 

articulado ao anterior?], a qualidade das informações nos Estados 

Unidos piorou, mesmo após as punições aplicadas pela SEC. 

Pesquisa realizada pela revista Business Week no início de 2003 

constatou que 70% dos relatórios das 500 maiores empresas dos 

Estados Unidos foram devolvidos por esse órgão para maiores 

esclarecimentos (LEMES & CARVALHO, 2004). 

M1 - Estabelece o território  

 
Revisa pesquisas anteriores 

6º 

 

 

Uma demonstração de que a contabilidade norte-americana 

caminha para o estabelecimento de um padrão internacional 

ocorreu em novembro de 2007. Nesse ano, a SEC passou a 

reconhecer a validade de resultados apurados segundo as IFRS 

para empresas estrangeiras que comercializavam suas ações em 

bolsas norte-americanas, desobrigando-as de produzir outro 

conjunto de demonstrações com base nos US-GAAP. Acredita-se 

que os Estados Unidos adotem o padrão internacional até 2015 

(PWC, 2008). 

Faz generalizações sobre o tópico  

 

7º 

 

 

Como se pode observar, o caminho da padronização das normas 

vem sendo trilhado rapidamente. Em maio de 2000, a International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2
 recomendou 

aos seus associados a adoção dos International Accounting 

Standards (IAS), nome anterior das IFRS. Dois anos depois, em 

setembro de 2002, a Comunidade Européia oficializou a adoção 

dos IAS como padrão internacional de contabilidade a partir de 

janeiro de 2005, alcançando com isso sete mil empresas em 25 

países (IASC, 2008).  

 
2
A International Organization of Securities Commisions (IOSCO) é 

um organismo que congrega as instituições responsáveis pela 
regulação dos mercados de capitais de vários países. 

 

Faz generalizações sobre o tópico  

 

 

 

 

 

Define termo(s)  

 

 

8º 

 

 

No Brasil, a tendência também é a padronização: desde 2008, 

várias normas já em harmonia com os padrões internacionais têm 

sido publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC). Além disso, por determinação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), as organizações abertas deverão publicar suas 

demonstrações consolidadas
3
 de acordo com as IFRS a partir de 

31 de dezembro de 2010. Com a rápida edição de normas pelo 

CPC, é possível afirmar que, na prática, as IFRS alcançarão 

também as demonstrações individuais
4
 das companhias. Dessa 

forma, o processo de transição brasileiro não ficará restrito às 

demonstrações consolidadas, que usualmente têm valor apenas 

informativo, como ocorre em vários outros países.  

 

 

3
Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um 

grupo de empresas, normalmente controladora e controladas, 
apresentadas como se fossem uma única entidade.

 
 

4
Demonstrações individuais, ou da controladora, são as 

demonstrações de uma única companhia. Normalmente são 

utilizadas para remuneração dos acionistas da companhia, para 

determinação das participações de funcionários e administradores  

e para a apuração dos tributos sobre o lucro.
 
 

M1 - Estabelece o nicho 

  
Especifica o contexto da pesquisa 

 

 

 

M3 - Ocupa o nicho 

Define termo(s)  

9º 

 

 

Um exemplo recente dos impactos causados por essa transição 

no Brasil pode ser extraído do balanço de 2008 da Companhia 

Vale do Rio Doce: o lucro de R$ 2,2 bilhões nesse ano, segundo 

as normas brasileiras, seria reduzido em R$ 830 milhões e as 

remunerações de acionistas, empregados e administradores 

sofreriam uma oscilação considerável, caso as novas normas já 

estivessem em vigor (JORNAL VALOR ONLINE – qual a fonte 

M2 - Estabelece o território 

Especifica o contexto da pesquisa 
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exatamente? Há vários artigos desse jornal nas referências 

bibliográficas).  

10º 

Diferenças tão expressivas como essa mostram que, ao redor do 

mundo, os valores apurados pela contabilidade podem variar 

significativamente, de acordo com o padrão selecionado como 

base para mensuração e divulgação de resultados. Choi e Meek 

(2005) atribuem as divergências aos princípios escolhidos, às 

diferenças culturais, às práticas de negócio, às estruturas políticas 

e regulatórias, ao sistema legal vigente, à inflação e aos impostos. 

Nobes (2006) também destaca que os padrões e as práticas 

adotados em cada nação resultam da interação de fatores 

econômicos, históricos, institucionais e culturais, sendo improvável 

que tais componentes se misturem de maneira igual em dois 

países quaisquer. A diversidade, então, é um fenômeno esperado.  

M1 - Estabelece o território 

Faz generalizações sobre o tópico 

 

Revisa pesquisas anteriores 

 

11º 

Contudo, por algum grau de harmonização é um objetivo 

importante a ser perseguido para que a contabilidade alcance sua 

finalidade de comunicação com os interessados na informação 

contábil. Nesse sentido, deve-se considerar, principalmente, que 

muitas vezes esse público não se concentra em um único país, 

ou, ainda,  que necessita comparar empresas situadas em 

diferentes países.
 
Para Franco (1997, p. 158), 

[...] o ideal seria que as normas fossem universalmente 

uniformizadas, em especial no caso da contabilidade, 

que, sendo linguagem universal de negócios e 

atividades econômicas, precisa ser entendida por todos 

aqueles que se utilizam de suas informações como 

usuários.  

Apresenta contra-argumentos 

 

Revisa pesquisas anteriores 

 

12º 
 
 

Em suma, a contabilidade deve ser considerada um denominador 

comum para os executivos das empresas em diferentes países e 

regiões, que permite as decisões de investimentos e a alocação 

de recursos. Nessa acepção, ganha força a busca de um conjunto 

único de normas, o “Esperanto Contábil”, com ganhos como maior 

comparabilidade, maior facilidade de operações internacionais e 

maior atração de investimentos para o Brasil.   

 

Faz generalizações sobre o tópico 

 

M2 - Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

13º 

 

 

Tais ganhos, porém, devem ser avaliados com base nas perdas 

que podem ocorrer: por exemplo, no Brasil os gastos com 

pesquisa e desenvolvimento são considerados como ativo, ao 

contrário do que prevê a contabilidade internacional, que os 

considera como despesa. Como se pode notar, o comportamento 

do Brasil parece ser o mais adequado e, nesse ponto, suas regras 

podem ser consideradas mais avançadas que as internacionais 

(IUDÍCIBUS, 2007).  

M1 - Estabelece o território 
 

Revisa pesquisas anteriores 

 

14º 

A adoção de um único padrão contábil por grande parte das 

nações do mundo não é, certamente, uma tarefa simples, 

considerando-se que cada país desenvolveu seus sistemas 

atualmente em uso ao longo de várias décadas. Nesta 

dissertação, parte-se do princípio de que as causas que resultam 

na existência de diferentes modelos contábeis podem constituir 

potenciais barreiras para adoção de normas harmonizadas. Tal 

premissa norteia o trabalho de investigação aqui apresentado, 

constituindo-se no problema gerador da pesquisa. [pode ser?] 

M2 - Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 
necessidade 

 

15º 

Para melhor compreensão da instauração desse problema, faz-se 

necessário explicitar as inquietações nas quais ele se sustenta 

[pode ser?]. Street e Larson (2004, número da página? Você cita 

esses autores literalmente quando escreve “sistema de dois 

padrões” não é? Então é necessário colocar o número da página 

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 
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aqui), ao tratarem da adoção da IFRS em 15 países da União 

Européia, mostram que a maioria deles, inicialmente, limita-se às 

demonstrações consolidadas das empresas abertas
5
. As 

demonstrações contábeis individuais dessas organizações e as 

demonstrações das empresas fechadas
6
, por sua vez, podem ser 

elaboradas de acordo com os princípios contábeis locais vigentes. 

Para os autores, esse caminho pode resultar em um “sistema com 

dois padrões”, que reduz as dificuldades de implantação no curto 

prazo, mas pode ser insustentável no longo prazo [por quê? Não 

ficou claro].  

 
 

5
Empresas abertas, ou de capital aberto, são as que possuem 

parte do seu capital negociado livremente no mercado e podem 
ter seu capital dividido entre muitos acionistas.

 
 

6
Empresas fechadas, ou de capital fechado, não podem lançar 

títulos e valores mobiliários para negociação no mercado e são 

normalmente controladas por poucos quotistas ou acionistas.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define termo(s)  

16º 

 

 

No Brasil, o processo de harmonização começou de forma similar 

ao ocorrido na União Européia. Em 13 de julho de 2007, foi 

publicada a Instrução CVM 457 (BRASIL, 2007b), determinando 

que as companhias abertas, a partir do exercício findo em 2010, 

elaborassem suas demonstrações contábeis consolidadas de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade.  Essa 

opção ocorreu após a publicação da Lei 11.638, das Sociedades 

Anônimas (BRASIL, 2007a), em 28 de dezembro de 2007, que 

dispõe sobre aspectos fundamentais para a harmonização de 

normas vigentes com as normas internacionais e, principalmente, 

sobre o fim da influência da legislação tributária sobre as 

demonstrações contábeis. Desse modo, as demonstrações devem 

ser elaboradas somente à luz dos princípios fundamentais de 

contabilidade e da realidade econômica dos fatos ocorridos.
 
 

M2 - Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

17º 

 
A Lei determina, ainda, que a CVM emita suas normas em 

consonância com as IFRS, o que, na prática, leva as companhias 

a adotarem esses padrões em suas demonstrações individuais, ou 

seja, as demonstrações das controladoras. Nessa perspectiva, 
 

pode-se afirmar que o projeto brasileiro é mais arrojado do que o 

da União Européia, onde a mudança, na maioria dos países, está 

restrita às demonstrações consolidadas. 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

18º 

 

 

Fato determinante para viabilizar as mudanças no Brasil foi a 

criação do CPC, que se tornou o órgão responsável pela emissão 

de normas de contabilidade no País. Essa entidade vem 

rapidamente traduzindo e publicando as normas internacionais, as 

quais têm sido prontamente aprovadas pela CVM e também pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e outros órgãos 

reguladores. Destaque-se que, com a aprovação do CFC, as 

novas normas emitidas em harmonia com as IFRS passam a 

vigorar não apenas para as companhias abertas, que estão sob a 

esfera de regulação da CVM, mas também para todas as 

empresas sujeitas a escrituração contábil. 

M2 - Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

19º 

 

 

Tais mudanças, certamente, resultarão em fortes impactos para 

os contadores e para os usuários da informação contábil. Para os 

contadores, o desafio é substituir um modelo fundamentado 

fortemente em regras e com foco no atendimento ao fisco – no 

qual os profissionais praticamente se limitam a ler as normas e 

aplicá-las – por um modelo de natureza mais subjetiva e 

interpretativa, em que as contabilidades fiscal e societária devem 

ser separadas e a habilidade de julgamento deve ser desenvolvida 

[pode ser?] Para os usuários da informação contábil, o desafio é 

conceder uma atenção muito maior às demonstrações, necessária 

para a compreensão das escolhas feitas pela administração das 

companhias e dos efeitos que elas geram sobre seus resultados e 

M3 - Ocupa o nicho 

 

 

Faz previsão(ões) 
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seu patrimônio.  

20º 

 

 

Essas inquietações auxiliaram na formulação de uma questão de 

pesquisa e no estabelecimento dos objetivos a serem alcançados 

no trabalho de investigação, apresentados a seguir.
 
 

M2 - Estabelece o nicho 

Especifica contexto da pesquisa 

21º 

Uma vez que o processo de adoção de normas harmonizadas 

com os padrões internacionais está em andamento, este trabalho 

é de natureza exploratória e busca resposta para a seguinte 

questão: 

na percepção dos profissionais e acadêmicos atuantes na área de 

contabilidade, quais as principais barreiras a serem enfrentadas, 

no Brasil, para a adoção de normas contábeis harmonizadas com 

os padrões internacionais? 

M3 - Ocupa o nicho 

Apresenta a metodologia 

M2 - Estabelece o nicho 

Levanta questão(ões) de pesquisa 

22º 

 

 

Considerando-se que o presente estudo é exploratório, optou-se 

por dispensar a elaboração de hipóteses. Em pesquisas 

qualitativas, muitas vezes elas não são formuladas antes da coleta 

de dados, devido à sua natureza indutiva, sobretudo no caso de 

estudos exploratórios (SAMPIERI, 2006), que geralmente são 

guiados por questões, problemas e pela busca de padrões 

(PATTON, 1987). 

M3 - Ocupa o nicho 

Apresenta a metodologia 

 

23º   

 

 

A pergunta apresentada gerou o objetivo principal deste trabalho: 

identificar, com base na percepção dos profissionais e 

acadêmicos atuantes na área de contabilidade quais as principais 

barreiras a serem enfrentadas, no Brasil, para a adoção das 

normas contábeis internacionais.  

Informa os objetivos 

 

24º 

 

 

Como objetivos secundários, pretende-se estabelecer uma 

comparação entre as visões dos diferentes grupos participantes 

do estudo – contadores, auditores e representantes do meio 

acadêmico – e registrar a visão que apresentam sobre as novas 

habilidades e competências necessárias aos contadores que 

pretendem atuar na área.
 
 

Informa os objetivos 

 

25º 

 

 

A contabilidade, ao longo de sua história que data de mais de 

quatro mil anos, tem procurado adaptar-se às exigências dos seus 

usuários e às circunstâncias dos mercados onde se desenvolve 

(MARTINS & IUDÍCIBUS, 2007). Nesse universo, a necessidade 

de padronizar suas normas não é nova. Linowes (1965), em artigo 

publicado há mais de 40 anos, já afirmava que os negócios não 

seriam mais planejados em termos nacionais, e sim em termos 

globais. Além disso, ele também chamava a atenção para o fato 

de que as práticas contábeis não eram uniformes.
 
 

M1 - Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

26º 

 

   

Atualmente, a necessidade de uma contabilidade internacional 

continua sendo amplamente discutida. Para Choi e Meck (2005), a 

importância desse tema decorre, conforme explicitado, do 

crescimento e da difusão das operações multinacionais, do 

aumento da competição global e da internacionalização dos 

mercados de capitais. Eles enfatizam que um padrão único 

permite aos investidores que analisem e comparem empresas em 

diferentes mercados, além de reduzir custos para as organizações 

que têm de elaborar diferentes conjuntos de demonstrações para 

diferentes finalidades.
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

27º 

 

   

Como se sabe, no Brasil, uma mudança nesse sentido também 

vem sendo cogitada há alguns anos. Já foi mencionado que em 

julho de 1999, a CVM encaminhou ao Ministério da Fazenda o 

projeto de reformulação da Lei nº 11.638, das Sociedades 

Anônimas, e já naquela época os objetivos das alterações eram: 

a) atribuir maior transparência e qualidade às informações 

M2 - Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da pesquisa  
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contábeis; b) criar condições para harmonização da Lei com as 

práticas internacionais; c) eliminar ou reduzir a dificuldade de 

interpretação das informações; d) reduzir o custo da elaboração, 

divulgação e auditoria das demonstrações (grifo do pesquisador).  

 

28º 

 

 

Entretanto, durante o período em que vinha sendo pleiteada a 

busca por uma harmonização das normas brasileiras com os 

padrões internacionais, a discussão não evoluiu. A aprovação da 

Lei 11.638, no final de 2007, surpreendeu os profissionais da área, 

que se mostraram preocupados diante do novo contexto. Em 

matéria publicada após a divulgação dos primeiros balanços com 

os efeitos dessa Lei, o Jornal Valor Econômico assim traduziu 

esta preocupação:
 
 

[...] porém, os números fornecidos ainda estão encobertos por 

muitas dúvidas. Há mais perguntas do que respostas em torno do 

processo de adaptação dos balanços à Lei 11.638 - aprovada no 

apagar das luzes de 2007, o que deixou o prazo para 

regulamentação apertado. A despeito de toda a confusão 

existente já na homologação da legislação, a CVM tumultuou um 

pouco mais o ambiente ao pedir que as empresas fizessem alguns 

ajustes já a partir do primeiro trimestre”  (JORNAL VALOR 

ONLINE – qual a fonte exatamente? Há várias menções a esse 

jornal nas referências bibliográficas). 

 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

29º 

Embora as mudanças sejam iminentes e bem-vindas, o fato de 

estarem ocorrendo de maneira bastante acelerada justifica o 

presente trabalho neste momento, com o processo ainda em 

curso. Acredita-se que a antecipação das principais barreiras a 

serem enfrentadas para adoção de normas contábeis 

internacionais pode auxiliar os contadores e gestores das 

companhias a planejarem os processos de transição nas suas 

empresas. 

M3 - Ocupa o nicho 

 

Informa relevância/ justificativa da 

pesquisa 

30º 

A experiência do pesquisador como profissional da área contábil e 

participante de grupos de discussão e fóruns sobre o tema permite 

afirmar que há uma percepção no mercado de que talvez os 

profissionais desse universo não estejam totalmente preparados 

para uma nova contabilidade.  

Informa credenciais do pesquisador 

 

31º 

 

 

Por fim, deve-se destacar que a maior parte dos estudos 

realizados no Brasil sobre contabilidade internacional tem seu foco 

na constatação dos impactos da adoção de normas IFRS ou US-

GAAP sobre os resultados das companhias.  Não foram 

encontrados muitos trabalhos que busquem a visão dos 

praticantes de contabilidade acerca das dificuldades para adoção 

de normas internacionais no País.
 
 

M2 - Estabelece o nicho 

Indica lacuna(s) no conhecimento  

32º 

Uma discussão das principais barreiras a serem enfrentadas nesta 

transição, comparando-se as percepções dos profissionais de 

contabilidade com os resultados de estudos recentes em outros 

países,
 

poderá auxiliar no preenchimento de uma lacuna na 

literatura. Por não esgotar o tema, esta dissertação pode servir de 

mote para trabalhos futuros.  

M3 - Ocupa o nicho 

Informa relevância/ justificativa da 

pesquisa  

 

Sugere futuras aplicações 

33º 

 

 

No intuito de alcançar os objetivos estabelecidos, este estudo está 

estruturado em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais.
 
 

Indica a estrutura da dissertação 

34º 

 

 

No capítulo 1, apresenta-se a revisão da literatura sobre 

contabilidade internacional, com estudos que versam sobre 

evolução do ambiente regulatório da contabilidade no mundo e no 

Brasil; harmonização contábil; possíveis barreiras no processo de 

Indica a estrutura dos capítulos  
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harmonização e experiências recentes de harmonização contábil 

em outros países. No capítulo 2, explicita-se a metodologia de 

pesquisa, considerando-se os procedimentos adotados na coleta 

de informações, na análise e interpretação dos dados obtidos. No 

capítulo 3, apresentam-se os resultados da investigação, 

apontando-se para as principais barreiras percebidas pelos 

profissionais e acadêmicos da área contábil, bem como para as 

características necessárias aos contadores em um novo cenário.  
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Anexo 4 

INTRODUÇÃO 2 - TO 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
90

 

1º   

Inúmeros são os motivos que nos levam a ler. Seja para nos 

informarmos, aprendermos ou nos distrairmos, há sempre uma 

intencionalidade e uma aceitabilidade presentes, não só da parte 

de quem escreve, mas, sobretudo, de quem lê.  

M1 - Estabelece o território 

 

Faz generalizações sobre o tópico 

2º 

Sendo assim, leitura se faz presente em nossa vida desde o 

momento em que entramos em contato com o mundo. 

Desenvolvendo instintos, despertando sentidos, descobrindo 

sentimentos, desejos, interesses e desinteresses, criando 

expectativas, aprendemos a pensar, a refletir e a agir com o meio 

que vivemos e com a comunidade a qual pertencemos. Enfim, 

tudo aquilo que experienciamos e vivenciamos se transformam em 

conhecimentos prévios e é com tais conhecimentos que iremos 

interagir, inferir e construir novos conhecimentos.  

 

Faz generalizações sobre o tópico 

 

Reivindica a centralidade 

3º 

Por meio da leitura de um texto conversamos com o autor. Nesse 

diálogo a mediação se dá pela interação entre autor-texto-leitor. A 

interação possibilita ao leitor construir significados novos a partir 

da informação que lhe é dada pelo texto. Essa sociabilidade faz 

com que o autor partilhe com o leitor conhecimentos que serão 

compartilhados com outros conhecimentos adquiridos 

anteriormente. (cf.: (Koch, 1993; Marcuschi, 1999; Solé, 1998; 

Dell‟Isola, 2001; Colomer e Camps, 2002; dentre outros) 

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa  

M1 -  Estabelece o território 

Revisa pesquisas anteriores 

4º   

Quando o leitor interage com o texto, ele não é mais um mero 

receptor, decodificador dos sentidos do texto ou do autor, mas, 

sim, do seu próprio sentido, ou seja, agora esse leitor também é 

um co-autor. Como leitor, ele sai à captura de sentido, partindo 

para desvendar os segredos implícitos nas entrelinhas do texto.
 
 

M2: Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa  

5º 

Resumindo, para haver interação entre autor-texto-leitor é 

fundamental que o leitor tenha conhecimentos, pelo menos, 

semelhantes ao do produtor do texto para que possa ser capaz de 

inferir e construir sentido uma vez que este não se encontra no 

texto, mas pode ser construído a partir do texto pela interação. 

(Koch, 2003a) 

M1 -  Estabelece o território 

Revisa pesquisas anteriores 

6º 

Sabendo-se que num texto há toda uma gama de implícitos e que 

só serão detectados se os participantes da interação tiverem, 

como pano de fundo, um conhecimento sociocognitivo contextual 

em comum para partilharem (cf Koch, 2003b, p.17).  

Revisa pesquisas anteriores 

7º 

Tendo em vista essa gama de implícitos, nossa questão é de 

averiguar como no processo de inferenciação, o procedimento do 

professor quando o aluno produz uma inferência não-respaldada 

pelo texto. Nesse sentido, temos como objetivos, nesse trabalho, 

de verificar em produções escritas por alunos de 6ª série  as 

inferências que não encontram respaldo no texto, bem como 

discutir e refletir sobre tais inferências.  

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa os objetivos 

                                                             
90 Nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou passo. Por vezes, o 

mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. Nesse caso, 
indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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8º  

Para tanto, baseamo-nos na concepção sociocognitivo-

interacional, à luz da Lingüística Textual, dos estudos de Solé 

(1998), Marchuschi (1993; 2001; 2005), Fulgêncio e Liberato 

(2001),  Colomer e Camps (2002), Dell‟Isola (2001), Paulino et al 

(2001), Koch (1993; 2003a; 2003b; 2004; 2005), Van Dijk (2004), 

Mari et al (2005), Perini (2005), Koch e Elias (2006), Almeida 

(2006), dentre outros. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Assume posicionamento teórico 

 

 

9º 

Tendo em vista que a leitura exerce um papel fundamental na vida 

do ser humano, razão pela qual diversos estudos têm sido 

realizados sobre o processo de construção de sentido e produção 

de inferências.  

M1 -  Estabelece o território 

 

Faz generalizações sobre o tópico 

10º 

Dentre os estudos já realizados sobre leitura e inferência, 

observamos que o assunto ainda é bastante complexo, contudo, 

como nosso objetivo de pesquisa é investigar casos de produções 

inferenciais não-respaldados pelo texto, destacaremos, 

primeiramente, o que há de proposto a respeito de leitura, 

inferências e sua classificação, para, depois, analisarmos, 

segundo tais propostas, algumas produções de inferências.  

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa  

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa os objetivos 

 

Indica a estrutura da dissertação 

11º  

Segundo Almeida (2006), “quando se quer comunicar uma idéia, o 

enunciador deve ter motivos para supor que o destinatário irá 

utilizar o contexto que conduzirá à interpretação desejada. Sendo 

assim, para o autor, sempre existirá uma distância entre o que um 

indivíduo pensa ter dito e o que o outro imagina que o primeiro 

disse, pois essa margem de variação ou instabilidade é 

considerada perfeitamente normal e constante, visto que se 

encontra incorporada no funcionamento da linguagem, que é 

constitutiva do processo dialógico.
 
 

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

12º 

O autor destaca, também, que a leitura implica subjetividade e 

instabilidade, uma vez que ambos os traços estão ligados ao 

conhecimento de mundo do leitor, às suas crenças, ao 

conhecimento partilhado com o autor, à capacidade de 

interpretação do leitor ao estabelecer relações e produzir 

inferências, aos tipos de relações interlocutivas entre leitor e autor 

e àquilo que cada um pensa sobre si e sobre o outro.
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

13º 

Reconhecendo a influência desses três fatores sobre o processo 

de extração de inferências para a compreensão de textos, 

Dell‟Isola (2001) destaca que o efeito da forma de recepção do 

texto sobre a ação de inferir ainda permanece, em boa parte, 

inexplorado.  

Revisa pesquisas anteriores  

 

 

14º 

Apesar de o modelo de Graesser e Zwaan só ter sido testado em 

adultos, Ferreira e Dias (2004) lembram que é importante que 

sejam identificadas, também, inferências elaboradas por crianças, 

quando da leitura de um texto narrativo, bem como qual a 

influência do conhecimento geral de tais crianças sobre a 

construção de uma representação textual.  

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

15º 

Levando em conta as observações de Ferreira e Dias (2004), os 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e os estudos teóricos 

desenvolvidos neste trabalho, justificamos que a escolha do conto, 

O caso do espelho, usado para a verificação e discussão das 

inferências não-respaldadas pelo texto, é recontado por Ricardo 

Azevedo e ilustrado por Arlacão. Ele foi publicado em edição 

especial (s/d) pela Editora Abril, na Revista do Professor da Nova 

Escola – contos para crianças e adolescentes - volume 2, nas 

páginas 34 e 35. 

 

Revisa pesquisas anteriores  

 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa materiais/ sujeitos 

 

16  
A escolha desse conto ocorreu pelo fato do autor usar não só um 

vocabulário fácil e acessível aos conhecimentos prévios dos 

alunos, mas também pelo contexto social e cultural ser bem 

Justifica a escolha do corpus 

 

Informa materiais/ sujeitos 
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próximo a dos alunos de 6ª série, sujeitos dessa pesquisa.
 
  

17º 

Chamamos a atenção para as gravuras que ilustram o conto 

(capítulo 3). Apesar de ser considerada como uma interferência no 

processo inferencial 
 
(cf. Dell‟Isola, 2001), no conto, a ilustração 

imita um cenário real de discussão entre casais. 

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores  

18º 

No que se refere ao cenário, Ricardo Azevedo explora muito bem 

os detalhes sociais e culturais do dia-a-dia de um casal, levando o 

leitor a interagir com o texto. Essa interação é mediada a partir 

das pistas textuais deixadas pelo autor para que o leitor vá 

preenchendo as possíveis lacunas implícitas e, assim, construir 

sentidos para/ sobre o texto. (cf. Koch, 1993; Marcuschi, 1999; 

Dell‟Isola, 2001; Ferreira e Dias, 2004; entre outros).  

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa 

M1 -  Estabelece o território 

  

Revisa pesquisas anteriores 

19º 

Assim como acontece em interações face a face, as ilustrações de 

gestos, de expressões fisionômicas, de sinais gráficos e 

onomatopaicos proporcionam para a narrativa uma visualização 

da cena de briga entre casais, e isso na leitura é elemento 

gerenciador de diversos tipos de inferências.
 
 

M2 -  Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da pesquisa 

20º 

Tendo em vista as considerações nessa introdução, esclarecemos 

que nosso trabalho está dividido em quatro capítulos e uma 

conclusão. No primeiro capítulo trataremos sobre leitura e 

compreensão; no segundo, sobre inferências e sua classificação; 

e no terceiro, sobre estratégias de ensino de leitura compreensão.  

M3 -  Ocupa o nicho 

Indica a estrutura da dissertação 

Indica a estrutura dos capítulos 
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Anexo 5 

INTRODUÇÃO 2 - TC 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
91

 

1º   

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e 

Ensino de Língua Portuguesa e tem por tema a produção de 

inferência e avaliação da compreensão leitora. Sabendo que toda 

leitura implica inferência, o trabalho se justifica visto que inferência é 

entendida como uma estratégia cognitiva por meio da qual o leitor 

constrói sentidos, produzindo informação nova a partir de 

informações dadas, em um determinado contexto, e deve ganhar 

especial destaque no ensino da leitura.  

M3 -  Ocupa o nicho 

Assume posicionamento teórico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Define foco de interesse 

específico 

M3 -  Ocupa o nicho 

Define termo(s)  

 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

2º 

Assim sendo, temos por objetivo geral contribuir para o ensino de 

leitura, de modo a enfatizar na interação autor-texto-leitor a 

produção de inferências e de um sentido para o texto. Nosso 

objetivo específico é verificar inferências produzidas por alunos 

decorrentes do processo de leitura e analisá-las considerando as 

orientações que o texto apresenta e a ativação de conhecimentos 

que os alunos possuem armazenados na memória. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa o(s) objetivo(s)  

 

3º 

Para a realização da pesquisa, situamo-nos no campo da 

Lingüística Textual, destacando estudos sobre texto e leitura 

realizados por Beaugrande (1997), van Dijk (2004), Koch (2003a, 

2003b, 2004), Marcuschi (1999) e Kleiman (2004), bem como em 

estudos sobre inferências realizados por Marcuschi (1999, 2003, 

2005, 2008), Dell‟Isola (2001) e Koch (1993).  

Assume posicionamento teórico 

 

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

4º 

Consideramos igualmente importante destacar que a leitura não é 

um processo mecânico, mas, sim, uma atividade complexa que 

exige do leitor conhecimentos vários para construção de inferências 

e, conseqüentemente, para produção de sentido. Assim, além de a 

leitura ser uma atividade centrada na interação autor-texto-leitor, os 

sujeitos-leitores são vistos como “atores/construtores sociais, 

sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são 

construídos no texto, considerado o próprio lugar da interação e da 

constituição dos interlocutores.” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10-11, 

grifos das autoras). 

M2 -  Estabelece o nicho 

 

Especifica o contexto da 

pesquisa 

Revisa pesquisas anteriores 

5º  

 Especificamente no que se refere à compreensão, consideramos 

importante destacar que sempre existirá uma distância entre o que 

um indivíduo pensa ter dito e o que o outro imagina que o primeiro 

disse, ainda que os indivíduos utilizem a mesma língua, uma vez 

que a situação, o tipo de relação interlocutiva, o propósito, o 

momento da história pessoal de cada um, o humor, o conhecimento 

de mundo, a capacidade interpretativa, etc. interferem no processo 

Especifica o contexto da 

pesquisa 

 

                                                             
91 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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de leitura e compreensão.
 
 

6º 

Dessa forma, podemos dizer que a leitura implica também 

subjetividade e instabilidade, visto que se trata de uma atividade 

relacionada ao conhecimento de mundo do leitor, às suas crenças, 

ao conhecimento partilhado com o autor, à capacidade de 

interpretação do leitor ao estabelecer relações e produzir 

inferências, aos tipos de relações interlocutivas entre leitor e autor e 

àquilo que cada um pensa sobre si e sobre o outro.  

Especifica o contexto da 

pesquisa 

 

7º 

Em relação às inferências, sabemos que exercem forte influência na 

construção de sentidos do texto, ponto que vale ressaltar, pois, em 

um processo de leitura, o leitor constrói várias inferências. Nesse 

processo, surgem as mais inesperadas compreensões, resultado do 

conhecimento contextual, experiencial, sociocultural e de crenças 

individuais.   

Especifica o contexto da 

pesquisa 

 

8º 

Assim, tendo em vista os objetivos deste trabalho, estabelecemos 

os procedimentos metodológicos: 

1. revisão da literatura sobre leitura e produção de inferências 

para a constituição da fundamentação teórica da pesquisa;  

2. verificação de inferências em comentários escritos de alunos 

de 6ª série do ensino fundamental, ciclo II; 

3. comentários dos resultados a respeito das inferências. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Apresenta a metodologia 

 

Informa materiais/ sujeitos 

9º 
Esta dissertação está organizada em três capítulos, além da 

introdução, das considerações finais, das referências bibliográficas e 

dos anexos.
 
 

Indica a estrutura da dissertação 

10º 

No capítulo 1, abordaremos a leitura e a compreensão sob o ponto 

de vista sócio-interacional, segundo o qual a leitura é entendida 

como uma atividade centrada na interação autor-texto-leitor, tendo 

por base os autores citados anteriormente.   

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

 

Assume posicionamento teórico 

11º 

Por sua vez, no capítulo 2, trataremos de inferências, haja vista que 

toda leitura envolve um processo de construção de informações 

novas a partir de informações dadas, em um determinado contexto, 

conforme os autores já anunciados.
 
 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

12º 
Por fim, no capítulo 3, verificaremos, em comentários escritos de 

alunos de 6ª série do ensino fundamental, ciclo II, inferências 

produzidas, bem como comentaremos os resultados obtidos.
 
 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

13º 

Com este trabalho, esperamos contribuir para o ensino de leitura, 

considerando o leitor um sujeito socialmente ativo que interage com 

o texto-autor, construindo uma multiplicidade de sentidos que variam 

segundo o conhecimento prévio, o objetivo e o momento situacional 

de leitura.
 
 

Informa relevância/ justificativa 

da pesquisa  
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Anexo 6 

INTRODUÇÃO 3 - TO 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
92

 

1º   

Este trabalho tem como tema a interação entre texto e leitor. 

Buscamos, com esta pesquisa, apresentar uma contribuição para o 

ensino da leitura, uma vez que observamos as dificuldades que 

nossos alunos apresentam em estabelecer um diálogo com o texto.  

M2 -  Estabelece o nicho  

 

Define foco de interesse 

específico 

 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa relevância/justificativa 

da pesquisa 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

2º 

Justifica-se o trabalho pela necessidade de aperfeiçoar nossos 

conhecimentos sobre a interação entre texto e leitor no processo da 

leitura para que, assim, possamos melhorar nosso desempenho 

como professores de Língua Portuguesa e, conseqüentemente, 

apresentar aos nossos alunos uma abordagem mais eficiente no 

ensino da leitura. 

M2 -  Estabelece o nicho 

Justifica o interesse do autor 

pela presente pesquisa 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa relevância/justificativa 

da pesquisa 

3º 

Nesse sentido, sabe-se a importância da escola na formação 

desses leitores e, nossa preocupação é intensificada, pois 

freqüentemente, observamos os baixos desempenhos dos alunos 

na compreensão de textos escritos e nas avaliações internas e 

externas das escolas brasileiras, fatos que comprovam que a escola 

contemporânea, por razões diversas, não tem exercido 

eficientemente seu papel. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade  

4º  

 

Dessa forma, as tendências atuais dos estudos lingüísticos 

permitem que adotemos essa postura, pois consideram que o texto 

tem o propósito de não só informar, mas também de propiciar a 

interação com o leitor, de modo que a comunicação se estabeleça. 

Essa interação, por sua vez, completa-se quando o leitor realiza o 

processo de compreensão e interpretação. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

5º 

O fato de os interlocutores não dividirem o mesmo espaço e o 

mesmo tempo pode resultar numa barreira para o estabelecimento 

da comunicação, mas, por outro lado, a língua oferece vários 

recursos que facilitam a leitura e garantem o processo de 

compreensão por parte do leitor, estabelecendo, assim, a interação. 

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

                                                             
92 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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6º 

Nossa hipótese fundamenta-se que por meio dos recursos 

lingüísticos como: a coerência, a intertextualidade, os implícitos e o 

conhecimento prévio, o leitor interage com o texto.  

M3 -  Ocupa o nicho 

Estabelece a(s) hipótese(s) 

7º 

Acreditamos, também, que para o ensino da leitura ser significativo 

o professor precisa explorar estes recursos lingüísticos nas aulas de 

língua portuguesa para que seus alunos não fiquem apenas no 

âmbito da decodificação, mas que possam interpretar e 

compreender a linguagem textual, assim, desenvolvendo e 

ampliando sua competência leitora.  

M1 -  Estabelece o território  

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

8º  

Estamos na era da comunicação e da informação, e as relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas estão multifacetadas e não 

mais permitem leituras que objetivem uma única interpretação, 

estável e universal, nem mesmo leitores apenas de livros. Pelo 

contrário, hoje é cada vez mais necessário que a criança, o jovem 

ou o adulto sejam capazes de compreender as muitas linguagens e 

os múltiplos códigos que envolvem a leitura, que, de alguma 

maneira, também se estende à leitura da pintura, do cinema, do 

teatro, da propaganda, do jornal, do poema ou da intranet. A 

verdadeira prática de leitura ultrapassa a decodificação de letras ou 

imagens visuais e a extração de informações. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade  

9º 

Ela é um processo em que o leitor é instigado a desenvolver um 

trabalho ativo que é o de construção de significados a partir do texto 

base. Esses significados são elaborados a partir de conhecimentos 

já incorporados que fornecem informações sobre o assunto, sobre o 

tipo material que serve de suporte ao texto, não importando se 

jornal, revista, livro, televisão ou outros elementos próprios da 

língua. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

10º 

Durante o ato da leitura somos conduzidos a atribuir significados em 

sentido amplo ao mundo e em sentido específico ao texto lido. 

Podemos dizer que a leitura não se caracteriza por ser um processo 

linear, na medida em que é possível realizar diferentes leituras e 

questionamentos sobre um mesmo texto. Essa elaboração ativa de 

significados é feita pelo leitor, e não por um agente externo que 

simplesmente realiza perguntas de compreensão sobre o objeto de 

leitura. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

11º 

Ao fazer-se leitor, o sujeito tem a possibilidade de compreender a 

sociedade, valendo-se de um maior alcance intelectual e ampliando 

sua visão do mundo. Para tanto, a leitura passa, inicialmente, pela 

capacidade de reconhecer e decifrar símbolos e sinais, mas vai 

além, por meio do trabalho mental que é desencadeado e se torna 

gradualmente reflexivo com as combinações que o sujeito realiza 

entre unidades de pensamento. Chega-se, então, a uma etapa mais 

avançada, que requer do leitor a capacidade de compreender e dar 

sentido aos símbolos e sinais, completando a leitura com seu 

entendimento, sua interpretação e avaliação, interferindo e 

ampliando o ato de ler. Segundo Roger Chartier (1996, p.37): 

O trabalho de leitura é, em grande parte, um processo de 

produção de sentido no qual o texto participa mais como 

um conjunto de obrigações (que o leitor toma mais ou 

menos em consideração) do que como estrita mensagem. 

A partir de então, pensamos poder mostrar que as 

inferências inerentes ao ato léxico apóiam-se mais sobre 

a capitalização cultural específica de cada leitor do que 

sobre a aprendizagem escolar de uma técnica de 

decifração. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

Revisa pesquisas anteriores 
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12º 

Quando se tem clareza para entender que a leitura constitui-se 

numa dimensão fundamental do domínio da linguagem e da 

construção do conhecimento, faz-se necessário admitir que a prática 

que a escola tradicionalmente vem adotando em nada contribui para 

a efetivação desses aspectos, pois geralmente os alunos passam 

pela escola e podem memorizar informações sobre regras 

gramaticais, normas de concordância e classificação de textos de 

acordo com sua tipologia, passando ao largo do desenvolvimento de 

competências para se constituírem leitores. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

13º 

O ato de ler é o processo de "construir significado" a partir do texto. 

Isso se torna possível pela interação dos elementos textuais com os 

conhecimentos do leitor. Quanto maior for a concordância entre 

eles, maior a probabilidade de êxito na leitura. 

Especifica o contexto da 

pesquisa 

14º 

A arte da leitura é o fenômeno de criatividade que representa o 

mundo, o homem, a vida através da palavra. A leitura oferece um 

passeio indescritível por situações e lugares que, se não em 

fantasia, não se é permitido arriscar a ousar, desvendar ou 

conhecer.  

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

15º 

O ato de ler abre novos caminhos, novas perspectivas, novas idéias, 

pois o mundo da leitura é mágico. Isto porque as palavras têm o 

poder de nos envolver e transportar para um lugar que não é só 

imaginário, mas também real. A necessária adequação dos textos 

às diversas etapas do desenvolvimento infanto/juvenil é um dos 

fatores importantes para uma participação efetiva do leitor. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

16º 

A leitura é um desafio que tem como objetivo o trabalho de 

linguagem que: 

 leve o aluno a observar, perceber, descobrir, e 

refletir sobre o mundo e interagir com seu semelhante 

através do uso funcional de linguagens; 

 desenvolva a competência do educando no uso 

da língua para a solução de problemas cotidianos; 

 possibilite o acesso à produção cultural da 

humanidade e a participação plena no mundo letrado. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

17º 

A falta de interesse pela leitura é um dos principais questionamentos 

que os educadores fazem em relação às crianças e aos jovens que 

lêem tão pouco. Igualmente, escritores e educadores dividem suas 

angústias frente a uma população que, não tendo incorporado o 

hábito da leitura, como forma de prazer e enriquecimento cultural, 

corre o risco de não ser ator e nem autor no mundo globalizado ou 

não, que as rodeia. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

18º 

É nessa perspectiva que essa pesquisa se insere e se desenvolve, 

já que, de acordo com a abordagem pragmática da linguagem, que 

considera o texto um evento discursivo constituído por fatores de 

ordem lingüística, cognitiva e social, temos por objetivo específico 

neste trabalho verificar quais recursos lingüístico-textuais são 

utilizados pelo produtor do texto para estabelecer a interação com o 

leitor. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Assume posicionamento teórico 

Informa os objetivos 

19º 

Buscamos os fundamentos da Lingüística Textual, especificamente, 

sobre texto e os fatores que o constituem, os implícitos e o texto 

como resultado da união de fatores lingüísticos e sócio-

interacionais. Recorremos, também, à Teoria do Processamento do 

Discurso, que orienta o processo de compreensão do leitor de 

acordo com seus conhecimentos prévios. 

Assume posicionamento teórico 

 

20º 

A partir desses estudos, optamos por analisar crônicas, pois 

atualmente muitos professores fazem seus alunos lerem cada vez 

mais esse gênero devido a simplicidade e a linguagem direta que 

possuem, mas que, ao mesmo tempo, conseguem mostrar toda a 

excelência da realidade e dos fatos cotidianos, fazendo com que o 

leitor interprete e compreenda melhor o texto. 

Informa materiais/sujeitos 

Justifica a escolha do corpus 
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21º 

Para a concretização do objetivo proposto, organizamos este 

trabalho, além desta Introdução e da Conclusão, em três capítulos: 
Indica a estrutura da dissertação 

22º 

No primeiro capítulo, como nosso trabalho possui fundamentos de 

cunho pedagógico, primeiramente, abordamos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do Ciclo II (os PCNs) 

que norteiam todo o trabalho político-pedagógico do ensino nos dias 

atuais, especificamente no ensino da leitura. No mesmo capítulo 

dedicamos um subtítulo relacionado ao gênero textual Crônica por 

ser nosso corpus de estudo e análise.  

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

23º 

No segundo capítulo, procuramos conceituar a linguagem, o sujeito 

e a interação. Discutimos estes aspectos, adotando uma abordagem 

pragmática de linguagem. A concepção de texto e de sua tipologia é 

orientada pela Lingüística Textual, segundos as teorias propostas 

por Koch (2000, 2002, 2003, 2004), Beaugrande e Dressler (1981) e 

Ducrot (1977), privilegiando a Coerência, a Intertextualidade e os 

Implícitos. A Teoria do Processamento do Discurso postulada por 

van Dijk (2002) orientará a compreensão do conhecimento prévio do 

indivíduo. 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

24º 

No terceiro capítulo, apresentamos uma análise dos textos 

selecionados segundo os princípios teóricos discutidos no segundo 

capítulo, na qual mostramos os recursos lingüístico-textuais 

presentes em cada texto, privilegiando uma postura interacional. 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

25º 

E, por fim, apresentamos as Referências Bibliográficas e os Anexos 

que são os textos utilizados como corpus para análise e estudo de 

nossa pesquisa. 

Indica a estrutura da dissertação 

26º 

Com este trabalho, não temos a intenção de propor uma 

metodologia, mas pretendemos apresentar uma proposta de leitura, 

na qual privilegiamos uma postura dialógica entre o texto e o leitor, 

para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. 

Informa relevância/justificativa 

da pesquisa 
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Anexo 7 

INTRODUÇÃO 3 - TC 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
93

 

1º   

É fato rotineiro ouvirmos dos professores que seus alunos não 

sabem ler, mas, por outro lado, também é praxe nos depararmos 

com docentes despreparados para promover condições na sala de 

aula que possibilitem um adequado desenvolvimento da 

competência leitora dos estudantes. Esse despreparo tem a ver com 

o fato de muitos professores ainda embasarem seu trabalho em 

uma concepção mecanicista em relação às atividades de leitura, 

encarando o ato de ler, de modo geral, apenas como uma atividade 

de decodificação de signos lingüísticos. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

2º 

Diante de uma nova concepção de leitura que considera o ato de ler 

como um processo de interação entre texto e leitor, em 1998, com a 

finalidade de auxiliar professores a buscarem novas metodologias 

de ensino, foram publicados, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Língua Portuguesa. Os PCN propõem que o ato de ler 

constitui uma atividade humana, histórica e social. Desse ponto de 

vista, em aulas de leitura, de acordo com as diretrizes dos PCN, o 

aluno deve ser capaz de, entre outros fatores, analisar criticamente 

os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliação de textos, contrapondo sua interpretação 

da realidade a diferentes opiniões. 

M1 -  Estabelece o território  

 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

Revisa pesquisas anteriores 

3º 

Conforme preconizam os PCN, o sentido do texto escrito é 

construído em um processo dialógico entre autor, texto e leitor. O 

texto, desse ponto de vista, é um lugar de interação e os leitores são 

seus interlocutores, sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 

constroem e são construídos (KOCH, 2003b, p.17). Nessa 

concepção o texto contém toda uma gama de implícitos, dos mais 

variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de 

fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes da interação 

(sequentia). 

Revisa pesquisas anteriores  

M1 -  Estabelece o território 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

4º 

A compreensão deixa assim de ser considerada como simples 

atividade de decodificação e passa a ser encarada como uma 

atividade social de produção de sentido no interior de um evento 

comunicativo. Corroborando com essa idéia, Brandão (1998, p.198) 

destaca que o leitor, sendo um dos sujeitos da atividade de 

linguagem, institui-se no texto em duas instâncias: 

- no nível pragmático, o texto, enquanto objeto veiculador 

de uma mensagem, está atento em relação ao seu 

destinatário, mobilizando estratégias que tornem possível 

e facilitem a comunicação. [...] o outro-destinatário se 

instala no próprio movimento de produção do texto, na 

medida em que o autor orienta sua fala tendo em vista o 

público-alvo selecionado; 

- no nível lingüístico-semântico, o texto é uma 

„potencialidade significativa‟ que se atualiza no ato da 

leitura, levado a efeito por um leitor instituído no próprio 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

M1 -  Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 

                                                             
93 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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texto, capaz de reconstruir o universo representado a 

partir das indicações, pistas, que lhe são fornecidas. É o 

movimento da leitura, o trabalho de elaboração de 

sentidos que dá concretude ao texto. 

5º 

Em outras palavras, o processo interacional que se estabelece na 

atividade de leitura constitui-se por meio de estratégias utilizadas 

pelo autor e pelo leitor do texto, no intuito de construírem o sentido. 

Acreditamos que o conhecimento de tais estratégias pelo professor 

pode auxiliá-lo a aprimorar sua prática pedagógica em salas de aula 

de leitura. 

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da 

pesquisa  

 

6º 

Sendo assim, consideramos que, ao recorrer à intertextualidade, 

aos conhecimentos prévios, e aos conteúdos de pressuposição, o 

leitor pode acionar meios pelos quais ele completa a informação, 

utilizando as suas competências lingüística e comunicativa. A 

Intertextualidade proporciona um diálogo com outros textos, os 

conhecimentos prévios constituem toda uma gama de 

conhecimentos (lingüístico, textual, de mundo, social e pragmático) 

e os conteúdos pressupostos dependem do domínio de um 

repertório lingüístico para a sua compreensão. Por conseguinte, 

temos como pressuposto de pesquisa que tais estratégias 

constituem elementos facilitadores da construção de sentidos na 

leitura.  

Especifica o contexto da 

pesquisa  

  

7º 

Com respeito à atividade de leitura, destacamos o gênero crônica, 

que, além de propiciar uma instigante análise textual por meio da 

qual podemos observar conhecimentos prévios envolvidos na 

leitura; elementos de intertextualidade, exigindo certo conhecimento 

do leitor; e conteúdos de pressuposição. Além disso, a crônica 

constitui elemento mobilizador para a reflexão e discussão de temas 

transversais como trabalho, cidadania, ética e pluralidade cultural, 

promovendo também a aproximação de diferentes áreas do saber, 

possibilitando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com 

professores das diversas áreas de estudo. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa materiais/sujeitos 

Justifica a escolha do corpus 

8º  

Temos, portanto, como pergunta de pesquisa o seguinte 

questionamento: como explorar a intertextualidade, os 

conhecimentos prévios e os implícitos (elementos de pressuposição) 

na leitura de crônicas?  

M2 -  Estabelece o nicho 

 

Levanta questão(ões) de 

pesquisa 

9º 

Apoiadas nessas idéias e em nossa experiência como professora de 

Língua Portuguesa (LP) em salas de aula de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio – nas quais 

constatamos a dificuldade do aluno em relação à leitura de textos 

escritos – procuramos desenvolver este trabalho com o qual 

esperamos contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da 

leitura. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa credenciais do 

pesquisador 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 

necessidade 

M3 -  Ocupa o nicho 

Indica relevância/justificativa 

da pesquisa  

10º 

Assim, a pesquisa tem como objetivo central verificar como ocorrem 

a intertextualidade, os conhecimentos prévios e os conteúdos 

pressupostos no gênero crônica e como eles atuam no processo de 

interação entre o leitor e o texto. A fim de cumprir o objetivo central, 

utilizando como corpus quatro crônicas, temos três objetivos 

específicos:  

 analisar os conhecimentos prévios que o texto exige para 

a construção de seus sentidos;  

 analisar os elementos de intertextualidade presentes nas 

Informa os objetivos 
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crônicas selecionadas;  

 analisar as marcas de pressuposição presentes no 

corpus. 

11º 

Para o desenvolvimento do trabalho, buscamos os fundamentos da 

Lingüística Textual, especificamente, sobre texto e os fatores que o 

constituem (Beaugrande & Dressler, 1981 e Beaugrande, 1987); na 

perspectiva socio-interacional cognitiva da Lingüística Textual 

postulada por van Dijk (2002) e seus seguidores, (Koch & Travaglia, 

2003) e nos  conceitos postulados por Ducrot (1977; 1980 e 1987) 

acerca de conteúdos implícitos, notadamente os conteúdos 

pressupostos.  

Assume posicionamento 

teórico 

 

12º  

Para compreendermos melhor o fenômeno da produção de textos 

escritos importa entendermos previamente o que caracteriza o texto, 

escrito ou oral, unidade lingüística comunicativa básica, uma vez 

que o que as pessoas têm para dizer umas às outras não são 

palavras nem frases isoladas, são textos. Podemos definir texto ou 

discurso como ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer 

extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e 

formal. 

M1 -  Estabelece o território 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

Define termo(s)  

13º 

É importante ressaltar que o texto é uma unidade de linguagem em 

uso, cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação 

sócio-comunicativa. Uma série de fatores pragmáticos contribui para 

a construção de seu sentido e tem papel determinante em sua 

produção e compreensão.  

Define termo(s)  

14º 

Desse modo, o que é pertinente numa situação pode não o ser em 

outra. O contexto sociocultural em que se insere o texto também 

constitui elemento condicionante de seu sentido, na produção e na 

recepção, na medida em que delimita os conhecimentos partilhados 

pelos interlocutores. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

15º 

A segunda propriedade básica do texto é o fato de ele constituir uma 

unidade semântica. Uma ocorrência lingüística, para ser texto, 

precisa ser percebida pelo leitor como um todo significativo. 

Finalmente, o texto se caracteriza por sua unidade formal, material. 

Seus constituintes lingüísticos devem se mostrar reconhecíveis e 

integrados, de modo a permitir que ele seja percebido como um todo 

coeso. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

16º 

Desse ponto de vista, apoiados em Koch (2003a), podemos afirmar 

que um texto será bem compreendido quando avaliado sob três 

aspectos: 

a) o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto 

atuação informacional e comunicativa; 

b) o semântico-conceitual, de que depende sua coerência; 

c) o formal, que diz respeito à sua coesão. 

Revisa pesquisas anteriores 

17º 

Relacionando os conceitos de texto e textualidade, podermos dizer, 

em princípio, que a unidade textual se constrói, no aspecto sócio-

comunicativo, por fatores pragmáticos, como a intertextualidade e os 

conhecimentos prévios e as inferências; no aspecto semântico, pela 

coerência; e, no aspecto formal, pela coesão. É possível, no 

entanto, repensar esse arranjo, se considerarmos que a 

intertextualidade e os conhecimentos prévios dizem respeito, 

também, à matéria conceitual do discurso, na medida em que lidam 

com conhecimentos partilhados pelos interlocutores. Ao mesmo 

tempo em que contribuem para a eficiência pragmática do texto, 

conferindo-lhe interesse e relevância, esses dois fatores também se 

colocam como constitutivos da unidade lógico-semântico-cognitiva 

do discurso, ao lado da coerência. 

Faz generalizações sobre o 

tópico 
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18º  

Segundo Kleiman (2004), é mediante a interação de diversos níveis 

de conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o textual, o 

conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido 

do texto. E porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de 

conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um 

processo interativo. 

Revisa pesquisas anteriores 

19º 

Com respeito aos diversos conhecimentos envolvidos na leitura de 

textos, vale lembrar que, segundo Beaugrande e Dressler (1981), o 

princípio de intertextualidade é aquele que concerne aos fatores que 

fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de 

outros textos. Inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos 

em relação a outros textos, que funcionam como seu contexto. Isso 

é verdade tanto para a fala coloquial, em que se retornam conversas 

anteriores, quanto para os pronunciamentos políticos ou o noticiário 

dos jornais, que requerem o conhecimento de discursos e notícias já 

divulgadas, que são tomados como ponto de partida ou são 

respondidos.  

Revisa pesquisas anteriores 

20º 

Consideramos o princípio de intertextualidade, os conhecimentos 

prévios e o reconhecimento e a compreensão de conteúdos 

pressupostos como estratégias de leitura e, como meio de 

verificação desses fenômenos, elegemos o gênero crônica, que 

trata de fatos cotidianos, que podem ser facilmente resgatados 

pelos alunos. Assim sendo, desenvolvemos o presente trabalho a 

fim de verificar como essas estratégias se realizam na leitura. 

Para o cumprimento do objetivo proposto, adotamos os seguintes 

procedimentos: 

 revisão das diretrizes dos PCN que se referem 

ao ensino de leitura, uma vez que esta pesquisa é de 

caráter pedagógico; 

 revisão de teorias que tratam da peculiaridades 

lingüísticas do gênero crônica; 

 revisão da literatura sobre intertextualidade, 

conhecimentos prévios, considerando, principalmente, os 

estudos de Beaugrande & Dressler (1981); Koch (2003a; 

2003b; 2003c e 2004); (Koch & Travaglia, 2003) 

respectivamente; 

 revisão da literatura sobre implícitos 

(pressuposição), principalmente os estudos desenvolvidos 

por Ducrot (1977; 1980 e 1987) e seus seguidores; 

 construção do capítulo de fundamentação 

teórica; 

 estabelecimento das categorias de análise, de 

acordo com a fundamentação teórica; 

 análise de quatro crônicas, a título de 

exemplificação; 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa materiais/sujeitos 

Apresenta a metodologia 

 

21º 

Quanto a sua estrutura, esta dissertação, além da introdução, das 

considerações finais, das referências bibliográficas e dos anexos, 

está organizada em três capítulos.  

Indica a estrutura da 

dissertação 

22º 

No primeiro capítulo, apresentamos as concepções que subjazem 

às diretrizes dos PCN voltadas para o ensino de leitura em salas de 

aula do Ciclo II (5
a
 a 8

a
 séries), enfocando a necessidade de 

proporcionar ao aluno o contato com diversos gêneros textuais. Na 

seqüência, privilegiamos o gênero crônica, considerando seus 

elementos constitutivos. 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

23º 

No segundo capítulo, apresentamos a base teórica do trabalho, 

enfocando a natureza interacional da linguagem, à luz dos estudos 

de Koch (2003 e 2004), a noção de conhecimento prévio como 

procedimento interpretativo (Koch & Travaglia, 2003); o princípio da 

intertextualidade (Beaugrande & Dressler, 1981; Koch, 2003a; 

2003b; 2003c e 2004); e os aspectos relacionados ao fenômeno de 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 
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pressuposição, conforme estudos de Ducrot (1977; 1980 e 1987). 

24º 

No terceiro capítulo, apresentamos, a título de exemplificação, a 

análise de quatro crônicas: Policiais paulistanos, Loucas por um 

bisturi, Cursinho para motorista e Idade das palavras, de Walcyr 

Carrasco retiradas da revista semanal Veja, considerando os 

princípios teóricos tratados no capítulo 2, ou seja, os conhecimentos 

prévios; o princípio da intertextualidade; e os pressupostos. 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 
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Anexo 8 

 

INTRODUÇÃO 4 - TO 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos
94

 

1º  

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino que 

vem se desenvolvendo em larga escala para o oferecimento de 

cursos no ensino superior, principalmente,  após a criação da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), em 1995, e a  

abertura legal da modalidade de ensino pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB).
 
 

M1 -  Estabelece o território  

 

Reivindica a centralidade 

Faz generalizações sobre o tópico 

2º 

Com a criação da SEED e a liberação legal do ensino a 

distância, pode-se afirmar, segundo Fernando Haddad (2005), 

Ministro de Estado da Educação, que a educação superior a 

distância começou a fazer parte das políticas públicas voltadas 

para a promoção da educação inclusiva e cidadã e do projeto 

de desenvolvimento sustentável para a nação, em todas as 

suas dimensões.
 
 

Faz generalizações sobre o tópico 

3º 

É nesse contexto que a SEED com a colaboração das três 

esferas do governo, as instituições de educação superior e a 

sociedade civil construíram o Programa Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), que tem como principal objetivo, a busca, a 

ampliação e interiorização da oferta de cursos e programas de 

educação superior, por meio da EAD, visto que essa 

modalidade de ensino encontra um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento que se refere ao uso da tecnologia de 

informação e à ampliação da comunicação avançada.  

Faz generalizações sobre o tópico 

4º 

A implantação da Universidade Aberta Brasil iniciou-se com o 

curso de Administração para funcionários da área técnico-

administrativa do Banco do Brasil (e também uma das 

instituições entusiastas e patrocinadoras do projeto), a partir 

dessa implantação, a educação a distância vem sendo adotada 

pelas instituições federais de ensino superior como uma forma 

de ampliar e expandir as ofertas de vagas universitárias que 

estão muito aquém da demanda atual.
 
(c.f SEED,2006)

 
 

Faz generalizações sobre o tópico 

5º 
O maior objetivo do programa é a democratização do acesso à 

educação no País, pela inclusão digital, reduzindo, assim, as 

desigualdades na oferta de ensino superior.
 
 

Faz generalizações sobre o tópico 

6º 

O programa UAB justifica o desenvolvimento acelerado da 

educação superior a distância e a adesão a ela nas instituições 

de ensino, assim como afirma a necessidade de as instituições 

que não oferecem cursos nessa modalidade atualizarem-se, 

pois, em um futuro próximo, aquelas que não possuem 

experiência em EAD poderão ficar defasadas em relação a 

atualidade educacional.
 
 

M1 -  Estabelece o território  

Reivindica a centralidade 

  

M3 -  Ocupa o nicho 

Faz previsão(ões) 

7º 
É importante salientar que essa adesão deve ser feita com 

seriedade, de forma a contribuir com a formação do aluno. 

Para isso é necessário que os cursos oferecidos tenham 

M2 -  Estabelece o nicho 

 

Indica um problema/ uma 

                                                             
94 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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qualidade e os envolvidos sejam comprometidos com o 

processo, pois há muitas instituições que oferecem essa 

modalidade de ensino de forma precária, isto é, sem garantias 

das condições básicas para o desenvolvimento de cursos com 

qualidade.
 
 

necessidade 

8º 

De acordo com as orientações contidas nos referencias de 

qualidade para a educação superior à distância (SEED/MEC, 

2007), um projeto de curso superior a distância precisa de forte 

compromisso institucional em termos de garantir o processo de 

formação que contemple a dimensão técnico-científica para o 

mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do 

cidadão.
 
 

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

9º 

Além disso, devem compreender categorias que envolvem, 

fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos humanos 

e infra-estrutura, tais como: concepção de educação e currículo 

no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de 

comunicação; material didático; avaliação; equipe 

multidisciplinar; infra-estrutura de apoio; gestão acadêmico-

administrativa e sustentabilidade financeira.
 
 

Revisa pesquisas anteriores 

10º 

Como temos por objetivo verificar em que medida os 

feedbacks, em curso de graduação a distância, contribuem 

para estabelecer o envolvimento do aluno no seu processo de 

aprendizagem em específico para a construção de seu 

conhecimento e quais estratégias podem ser utilizadas pelo 

tutor virtual ou professor para produzi-los, de acordo com esse 

propósito, decidimos analisar os feedbacks, dentre as diversas 

ferramentas de comunicação utilizadas pelos membros 

participantes desse processo, pois temos por pressuposto que 

ele, em um curso de EAD é primordial para a aprendizagem e 

se não for adequado, pode comprometer o processo. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa os objetivos 

Informa materiais/ sujeitos 

11º 

Para a elaboração desta dissertação utilizaremos como base 

os procedimentos da pesquisa exploratória, pois como salienta 

Gil (2007:41) esse tipo de pesquisa “tem como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições”. Nossa hipótese é a de que os feedbacks contribuem 

para a construção de conhecimentos dos alunos e que a 

maneira como eles são produzidos são essenciais para motivá-

los ou não em sua aprendizagem, porém não tínhamos dados 

que garantiam essa intuição, por isso decidimos realizar essa 

pesquisa, com objetivo de verificar se a nossa hipótese se 

confirma. 

 

Apresenta a metodologia 

Estabelece a(s) hipótese(s) 

M2 -  Estabelece o nicho 

Indica lacuna(s) no conhecimento 

12º  

Como trata-se de uma pesquisa explanatória recorremos à 

pesquisas bibliográficas e ao estudo de caso. Segundo Gil 

(2005) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado sobre o assunto e é constituído 

principalmente de livros e artigos. O estudo de caso permite um 

delineamento mais adequado para a investigação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Apresenta a metodologia 

 

13º 

O corpus selecionado são os feedbacks produzidos por tutores 

virtuais, de um curso de Pedagogia na modalidade a distância 

de uma universidade federal do Estado de São Paulo, como 

parte diagnóstica ou avaliativa das atividades realizadas pelos 

alunos. 

Informa materiais/ sujeitos 

 

14º  

Conforme consta no projeto Pedagógico da instituição (2006; 

2007) O inicio dos cursos a distância na Universidade 

pesquisada é muito recente, suas primeiras vagas surgiram 

em 2007 levando a Universidade a se enquadrar no quadro 

das universidades públicas de ensino superior a distância.  

M2 -  Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da pesquisa 
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15º 

Atualmente essa instituição oferece sete cursos em nível 

superior. Dois em licenciatura Educação Musical e Pedagogia; 

dois em bacharelado, Engenharia Ambiental e Sistemas de 

Informação; um em tecnologo; tecnologia Sucroalcooleira e 

dois de  aperfeiçoamento, Gênero e Diversidade na Escola e 

Inclusão Educacional do Deficiente Visual: Baixa Visão e 

Cegueira na Educação Infantil.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

16º 

O público alvo que a Instituição  procura atender, assim como a 

estrutura da UAB, são aqueles  que não podem, por razões 

pessoais ou profissionais, freqüentar um curso presencial numa 

universidade pública , pois acreditam ser importante, para o 

desenvolvimento e amadurecimento do jovem adulto, recém 

egresso do ensino médio, a convivência e a vida no campus 

presencial como parte da sua formação pessoal.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

17º 

No seu primeiro vestibular (2007), para essa modalidade 

de ensino, essa instituição disponibilizou mais de 1850 

vagas distribuídas pelos Estados da Bahia, de Goiás, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo 

para cursos de graduação em Educação Musical, 

Engenharia Ambiental, Pedagogia, Sistema de Informação 

e Tecnologia Sucroalcooleira. Para isso, conta com o 

auxilio de 30 pólos municipais de apoio presencial e com 

um grupo de profissionais qualificados para proporcionar 

um ensino com qualidade e tecnologia aos estudantes.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

18º 
A estrutura de apoio ao estudante é composta por dois 

ambientes: On Line e Presencial.  

Especifica o contexto da pesquisa 

19º 

No primeiro ambiente, o aluno tem como mídia o 

computador que lhe proporciona acesso ao sistema virtual 

de aprendizagem, AVA MOODLE, onde realiza a 

maior parte das aulas.  

Especifica o contexto da pesquisa 

20º 

Como apoio para se comunicar, conta com diversas 

ferramentas, entre elas, o bate-papo, a teleconferência, o 

telefone, que fazem parte da relação síncrona, o e-mail, a 

carta, o fax e o fórum, feedbacks, que fazem parte da 

relação assíncrona. Além disso, todos os alunos têm 

acesso a Materiais, como CD Roms, Vídeos ,  DVD‟s , 

Internet e guias de estudo.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

21º 

No segundo ambiente, tem a sua disposição o Pólo de 

apoio presencial, onde pode ter acesso aos laboratórios 

para realização das atividades diárias, faz as avaliações 

presenciais, as práticas em laboratórios, estágios, aulas 

práticas e trabalhos em grupo.  

Especifica o contexto da pesquisa 

22º 

Os grupos envolvidos no Sistema UAB estão hierarquicamente 

dispostos em administração, composta pela reitoria e todos os 

órgãos responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico; a 

comissão de implantação, grupos de professores efetivos da 

universidade selecionado para atuar durante o período de 

implantação do Sistema UAB-UFSCar; Coordenação da UAB- 

Ufscar, professores indicados para dirigir o sistema; 

Coordenação de cursos, representada pelos respectivos 

coordenadores dos cursos a serem oferecidos pela 

Universidade; coordenação de disciplinas, representada pelos 

professores de cada disciplina dos cursos; equipe de tutores, 

divididos em tutoria virtual e presencial; Equipe de apoio 

presencial, grupo de profissionais, composto por coordenador 

do pólo, tutores presenciais e apoio técnico-logístico para 

biblioteca, laboratórios, secretaria, manutenção de 

computadores etc. (c.f. Projeto Pedagógico, 2006;2007)  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

 

http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
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23º 

A proposta desta pesquisa é resultado da experiência de três 

anos na função de tutora presencial da Instituição em um de 

seus polos em que se verifica o quanto o feedback é utilizado 

pelos tutores virtuais e pelos alunos como uma ferramenta 

essencial de interação. 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa credenciais do pesquisador 

M2 -  Estabelece o nicho 

Especifica o contexto da pesquisa 

24º  

O objetivo da instituição com o curso de Pedagogia do qual 

selecionamos o corpus para a análise, conforme consta no 

projeto político Pedagógico (2006; 2007), é o de formar o(a) 

pedagogo(a) para atuar na docência das séries iniciais do 

ensino fundamental e educação infantil , em que suas 

principais  funções  é a de contribuir na tarefa de democratizar 

o acesso aos conhecimentos, visando a promoção da melhoria 

nas condições de vida das pessoas. O curso tem a duração de 

3200 horas (três mil e duzentas horas), distribuídas em 8 (oito) 

módulos.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

 

25º 

A grade curricular esta estruturada em cinco bases temáticas: 

Cultura, elementos presentes no processo ensino 

aprendizagem, a escola e os processos pedagógicos, os 

conteúdos nas áreas de ensino na educação da criança: 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, e 

experiências, pesquisa e práticas pedagógicas.
 
 

Especifica o contexto da pesquisa 

26º 
Para alcançarmos os objetivos propostos, este trabalho 

apresenta a seguinte forma:  

M3 -  Ocupa o nicho 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

27º 

No primeiro capítulo “Educação a distância” descrevemos e 

discutimos questões primordiais para a modalidade da 

Educação a distância com o objetivo de evidenciar que para 

que haja uma educação de qualidade nessa modalidade de 

ensino é necessário compreender o histórico de seu 

desenvolvimento, inclusive a concepção de educação que mais 

corresponde às suas demandas, levando em consideração que 

tanto professor como alunos devem obter competências 

específicas para atuarem de forma crítica, reflexiva e autônoma 

em relação ao processo de ensino aprendizagem.
 
 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

28º 

Para tanto elencamos os seguintes tópicos: “as gerações da 

EaD”; “a concepção sócio-construtivista da educação”; 

“formação de professor e a mediação pedagógica para o 

contexto digital” e “novas tecnologias da informação e 

comunicação”. Para o desenvolvimento desses tópicos 

basearemo-nos nas concepções de Belloni (2006); Crescitelli e 

Quevedo (2007); Geraldini (2003); Schön, (1992). Gutierres, 

(1994);  Kebnski (2008); Machado,  (2009); Maia e Mattar 

(2007); Marinho (2002); Masetto (2000);  Moore e Kearsley 

(2007); Nevado; Carvalho e Menezes (2009); Peters (2009); 

ValenteA (2002); Valente e Mattar (2007); Taylor (2001); Veer e 

Valsiner (1996); Vygotsky (1984- 2007); Sherron e  Boettcher 

(1997) entre outros.  

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

29º 

No segundo Capítulo “As concepções sobre feedback” 

abordaremos questões relevantes sobre o feedback com o 

objetivo de  descrever e discutir o seu significado, evidenciando 

suas características e funções na EAD. Neste capítulo 

produzimos os seguintes tópicos: “concepção sobre feedback”; 

“feedback e a interação em EAD” ; “a produção de feedbacks e 

a sua relação entre cortesia e polidez” e “feedback: Uma forma 

de avaliação das atividades dos alunos em EAD”. 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

30º 
Para embasamento teórico utilizamos obras de Moscovick 

(1995); Perrenoud (2002); Peters (2009); Thurler (2002); 

Valente e Mattar (2007). Valente (2002); Valente (2009); Veer e 

Assume posicionamento teórico 
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Valsiner (1996); Vygotsky (1984- 2007);   

31º 

No terceiro capítulo “Gêneros textuais” descrevemos e 

discutimos as abordagens mais significativas em relação aos 

gêneros textuais, enfatizando a concepção sócio-retórica de 

gêneros, pois basearemo-nos nessa concepção para a análise 

do corpus. Decidimos pela abordagem da análise de gêneros, 

mesmo não afirmando que o feedback é um gênero, pois foi a 

vertente que mais aproximou-se de nossos objetivos analíticos: 

o de analisar o corpus por meio de uma análise global,  não 

somente procurando evidenciar os elementos no texto que 

indicam o processo de enunciação, mas evidenciando-a por 

meio da análise do contexto, cultura e institucional dessas 

produções, visto que defendemos que assim podemos obter 

maiores significados a elas. 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

32º 

Além disso, optamos pela concepção sócio-retórica, pois a 

consideramos a mais completa em relação ao aspecto da 

análise de gênero, visto que os autores vinculados a essa 

abordagem levam em consideração não somente os aspectos 

lingüísticos mas essencialmente os aspectos pragmáticos, isto 

é,  uma vez que não pretendemos analisar essa ferramenta de 

comunicação e avaliação somente levando em consideração 

seus aspectos línguísticos, mas também seus aspectos 

pragmáticos.   

Assume posicionamento teórico 

Justifica o posicionamento teórico 

adotado 

 

33º 

Apresentamos e discutimos as metodologias de análise 

propostas por; Swales (1990), Bathia (1993) e Bazerman, 

porém para fazer nossa análise baseamo-nos na metodologia 

proposta por Bathia (1993), pois segundo Silveira (2005:102), 

esse autor “desenvolve uma metodologia para uma análise 

abrangente de qualquer gênero”.
 
 

Assume posicionamento teórico 

M1 -  Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 

34º 

Ele propõe sete passos, que poderão ser seguidos de forma 

total ou parcial pelo analista para análise de gêneros. Neste 

trabalho utilizaremos os sete passos, são eles: situar o texto no 

seu contexto de produção; levantar literatura existente sobre o 

gênero analisado; definir os participantes da interação verbal; 

selecionar o corpus de acordo com os objetivos visados; 

estudar o contexto institucional; decidir em quais níveis 

lingüísticos baseará sua pesquisa; buscar informações 

especializadas para a análise do gênero. Cada passo proposto 

por Bathia (1993) será descrito com maiores detalhes no 

decorrer deste Capítulo. 

M3 -  Ocupa o nicho 

 

Apresenta a metodologia 

 

M1 -  Estabelece o território  

 

Revisa pesquisas anteriores 

35º  

É importante salientar que Miller (1984-2009) e Bazerman 

(2005) abordam a concepção de gêneros com base nas 

perspectivas funcionais e sociológicas e Swales (1990) e 

Bathia (1993) abordam- a pela perspectiva da lingüística 

aplicada.  

Revisa pesquisas anteriores 

36º 

Miller (2009:41-22) pondera que para uma definição 

retoricamente válida de gêneros sua compreensão não deve 

ser focada à taxonomia, porque gêneros mudam, evoluem e se 

deterioram. Para essa autora a classificação de um gênero 

será retoricamente sólida se contribuir para uma compreensão 

de como o discurso funciona, refletindo a experiência retórica 

do povo que cria e interpreta o discurso.  Bazerman (2005) com 

uma posição semelhante à de Miller (2009) pondera que levar 

em consideração somente as características lingüísticas de um 

gênero, ignora-se a construção de sentido do indivíduo no ato 

da comunicação  

Revisa pesquisas anteriores 

37º 

Swales (1990) define o gênero como ações sociais que 

carregam propósitos comunicativos comuns que estabelecem 

restrições que garantam especificidades reconhecíveis por uma 

comunidade discursiva. Bathia (1993), com a mesma 

concepção, de propósito comunicativo, considera que além dos 

Revisa pesquisas anteriores 
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propósitos comunicativos reconhecíveis de cada gênero há 

também aqueles que são específicos de cada sujeito produtor 

do gênero.  

38º 

Como dito anteriormente não afirmamos nesta dissertação ser 

o feedback um gênero, mas é com base na concepção de 

Miller (2009) que faremos um levantamento das características 

do feedback com o objetivo de levantar a seguinte questão: Se 

o feedback não é um gênero qual seria então a sua identidade 

formal e pragmática? Não afirmamos que o feedback é um 

gênero, pois para isso seria necessário uma pesquisa 

exclusivamente para esse objetivo,  mas descrevemos suas 

características, com base na concepção de Miller (2009),  

objetivando verificar suas características genéricas. 

Revisa pesquisas anteriores  

M2 -  Estabelece o nicho 

Levanta questão(ões) de pesquisa  

 

39º 

Os tópicos desenvolvidos neste capítulo são: “abordagem de 

gêneros textuais”, “a concepção sócio-retórica de gêneros”, 

“Bazerman, Bathia e Swales e as suas metodologias de análise 

de gêneros”, “Gêneros e seu propósito comunicativo” e 

“Feedback: Um gênero?
 
 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

40º 

Para a elaboração e discussão dessas seções basearemos-

nos em autores como Bakhtin (1895-1975-2000) Miller 

(1984;2009); Swales (1990); Bathia (1993;2001); Bazerman 

(2005); Biase (2004); Silveira (2005); Mizzale (2008) entre 

outros.  

Assume posicionamento teórico 

 

41º 

No quarto e último capítulo apresentaremos a metodologia de 

pesquisa que esta estruturada da seguinte maneira: Universo 

da pesquisa, metodologia, procedimentos e categorias de 

análise, análise de corpus, resultados obtidos e resultado geral 

da análise. 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 

42º 

Para a análise do corpus selecionamos vinte feedbacks que se 

referem a duas disciplinas do segundo módulo de uma turma 

de Pedagogia na modalidade a distância que iniciaram seus 

estudos em 2007.  Esses feedbacks foram enviados para dez 

alunos, portanto, nossa análise será pautada nos feedbacks de 

10 alunos diferentes. 

Informa materiais/ sujeitos 

 

43º 

Em relação aos tutores virtuais, foram selecionados quatro 

tutores. Selecionamos, então, cinco feedbacks de cada tutor 

em cada disciplina, objetivando proporcionar a mesma 

quantidade de feedbacks para cada um deles.  

Informa materiais/ sujeitos 

 

44º 

Como já evidenciado, utilizaremos para a análise do corpus os 

sete passos da metodologia de análise de gêneros proposta 

por Bathia (1993), porém não os utilizaremos na ordem exposta 

pelo autor, devido ter sido necessárias algumas adaptações 

para proporcionar ao leitor maior compreensão. Dessa forma, o 

primeiro passo da análise foi a seleção do corpus, em seguida 

o levantamento da literatura existente, a definição dos 

participantes da interação verbal, o estudo do contexto 

institucional, levantamento das informações especializadas e, 

por fim, a análise lingüística.  

Apresenta a metodologia 

 

45º 

Não pretendemos, nesta dissertação, esgotar o assunto, mas 

acreditamos que ela poderá contribuir para a formação de 

professores que pretendem atuar em Educação a Distância e 

também para os responsáveis pela implantação dessa 

modalidade de educação nas instituições de ensino, uma vez 

que poderá contribuir como um referencial de estudo para a 

formação de seus docentes. 

Informa relevância/ justificativa da 

pesquisa  

Sugere futuras aplicações 
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Anexo 9 

 

INTRODUÇÃO 4 - TC 

 

Parágrafos Trechos
95

 Movimentos/Passos96 

1º 

 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade que vem se 

desenvolvendo em larga escala no Ensino Superior, 

principalmente após a criação da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), em 1995, e a  abertura legal da modalidade 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

1996. Com esses procedimentos, a educação superior a distância 

começou a fazer parte das políticas públicas voltadas para a 

promoção da inclusão social e construção da cidadania e do 

projeto de desenvolvimento sustentável para a nação, em todas 

as suas dimensões (BRASIL, 2006).
 
 

M1 -  Estabelece o território  

 

Reivindica a centralidade 

pesquisada 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

2º 

É nesse contexto que a SEED, com a colaboração do governo, 

das instituições de educação superior e da sociedade civil, 

promove o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 

tem como principal objetivo a busca, a ampliação da oferta de 

cursos e programas de educação superior por meio da EAD 

(BRASIL, 2006)
 
 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

 

 

3º 

A implantação da UAB iniciou-se com o curso de Administração 

para funcionários da área técnico-administrativa do Banco do 

Brasil, que é também uma das instituições entusiastas e 

patrocinadoras do projeto. Desde então, a EAD vem sendo 

adotada pelas instituições federais de ensino superior como uma 

forma de ampliar e expandir as ofertas de vagas universitárias, 

que estão muito aquém da demanda atual (BRASIL, 2006).
 
 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

4º 

O principal objetivo do programa é a democratização do acesso à 

educação no País pela inclusão digital, reduzindo-se, assim, as 

desigualdades na oferta de ensino superior. A UAB promove o 

desenvolvimento acelerado da educação superior a distância e a 

adesão a essa modalidade pelas entidades educacionais, assim 

como afirma a necessidade de as instituições que não oferecem 

cursos a distância se atualizarem para atender à nova demanda, 

oferecendo uma formação de qualidade para o aluno, garantindo-

lhe as condições básicas para o seu desenvolvimento.
 
 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

5º 

De acordo com as orientações contidas nos referencias de 

qualidade para a educação superior à distância (BRASIL, 2006), 

um projeto de curso de graduação dessa natureza precisa de forte 

compromisso institucional para garantir um processo de formação 

que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do 

trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. Além 

disso, deve compreender categorias que envolvam, 

fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

Revisa pesquisas anteriores 

Faz generalizações sobre o 

tópico 

 

                                                             
95

 As marcações em amarelo indicam a interlocução que o copidesque estabelece com o autor, já 
as marcações em azul indicam porções de texto que foram alteradas pelo profissional de texto. 

96 Ressaltamos que nem sempre o início de um parágrafo coincide com um novo movimento ou 

passo. Por vezes, o mesmo movimento continua por vários parágrafos, com alteração dos passos. 
Nesse caso, indicamos o movimento recorrente apenas na sua primeira aparição. 
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infraestrutura, tais como: concepção de educação e currículo no 

processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; 

material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura 

de apoio; gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade 

financeira.
 
 

6º  

Como parte integrante do Projeto UAB, a Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) oferece sete cursos a distância em nível 

superior: dois em licenciatura – Educação musical e Pedagogia; 

dois em bacharelado – Engenharia ambiental e Sistemas de 

informação; um tecnológico – Tecnologia sucroalcooleira; dois de 

aperfeiçoamento – Gênero e diversidade na escola e Inclusão 

educacional do deficiente visual: baixa visão e cegueira na 

educação infantil. O ingresso nos cursos ocorre mediante 

processo seletivo, no qual o desempenho dos candidatos é 

avaliado, principalmente, com base em sua capacidade para 

compreender e articular ideias de modo coerente; expressar-se 

com clareza; compreender o conteúdo dos currículos dos Ensinos 

Fundamental e Médio.
 
 

M2 -  Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da 

pesquisa 

7º 

A estrutura de apoio ao estudante nesses cursos é composta por  

dois ambientes: on line e presencial. O ambiente on line consiste 

no sistema virtual de aprendizagem Ava Moodle, no qual o aluno 

realiza, a distância, a maior parte das aulas. Nesse espaço, ele 

conta com diversas formas de interação síncronas e assíncronas, 

tais como salas de bate-papo, sistemas de teleconferências, 

telefone, fax, fórum de discussão etc. O ambiente presencial 

consiste em um polo de apoio, no qual o estudante tem acesso a 

laboratórios para realização de atividades e avaliações, aulas 

práticas, trabalhos em grupos, estágios. [Tirei algumas 

informações daqui – ver relatório de observações]. 

Especifica o contexto da 

pesquisa 

8º 

Nosso interesse pela modalidade a distância de educação vem do 

trabalho como tutora presencial em um dos polos de um curso de 

graduação em Pedagogia a distância, oferecido pela UFSCar. 

Nesse contexto, interessamo-nos pelos feedbacks dos tutores 

virtuais para as atividades realizadas pelos alunos na plataforma 

Moodle. Por se tratar de comunicação mediada por computador 

por meio da linguagem escrita, interessa-nos analisar o modo 

como o tutor apresenta seus comentários aos estudantes, 

principalmente no que se refere aos aspectos interacionais 

voltados para o envolvimento do aprendiz com o processo de 

ensino e aprendizagem. 

M2 -  Estabelece o nicho 

Justifica o interesse pela 

pesquisa desenvolvida 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa credenciais do 

pesquisador 

 

M2 -  Estabelece o nicho 

Define foco de interesse 

específico 

9º 

Como tutora presencial de um curso a distância, sabemos da 

importância de se compreender como se configuram as interações 

mediadas por computador, pois elas podem auxiliar alunos e 

professores virtuais a vencerem os desafios impostos nesse novo 

cenário educacional, o digital. Com base em tais pressupostos, 

elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa. 

em que medida os feedbacks contribuem para o 

envolvimento do aluno com seu processo de 

aprendizagem em cursos a distância mediados por 

computador? 

que estratégias podem ser empregadas pelo tutor virtual 

para promover esse envolvimento? 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa credenciais do 

pesquisador 

M1 -  Estabelece o território  

Reivindica a centralidade 

M2 -  Estabelece o nicho 

Levanta questão(ões) de 

pesquisa 

10º 

Nessa perspectiva, pretendemos verificar, em uma edição de um 

curso de graduação em Pedagogia a distância oferecido pela 

UFSCar, como os feedbacks dos professores – produzidos como 

M3 -  Ocupa o nicho 

Informa os objetivos 
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parte avaliativa das atividades realizadas pelos alunos – 

contribuem para o envolvimento do aprendiz com seu processo de 

aprendizagem e quais estratégias podem ser utilizadas pelo 

professor para promover esse envolvimento.
  

[XXX, eu tive de mudar algumas coisas nesse parágrafo, pois um 

dos objetivos que você tinha posto não combinava com a pergunta 

de pesquisa. Veja se está ok]. 

 

11º 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. Educação a 

distância; Gêneros textuais; Feedback; Análise de dados e 

discussão de resultados.
 
 

Indica a estrutura da dissertação 

12º 

No capítulo um, procuramos aprofundar conhecimentos sobre o 

processo de ensino e aprendizagem a distância. Em um primeiro 

momento, [...] com base em Belloni (2006), Crescitelli e Quevedo 

(2005), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2007), Peters 

(2004), Sherron e Boettcher (1997). Em seguida, [...] tendo em 

vista os estudos de Geraldini (2003), Kenski (2008), Masetto 

(2000), Silveira (2002), Valente (2009), Vygotsky (2007), entre 

outros.  

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

13º 

No capítulo dois, explicitamos algumas abordagens de gênero 

textual, enfatizando o viés sociodiscursivo de Bakhtin (2000) e a 

concepção sociorretórica da vertente norte-americana, na qual 

nos embasamos para analisar os feedbacks selecionados para 

este trabalho. Sobre essa última, destacamos os estudos de Miller 

(2009) e as propostas metodológicas de Bathia (1993), Bazerman 

(2005) e Swales (1990), [...]. Fundamentamo-nos na abordagem 

sociorretórica, mais especificamente na proposta metodológica de 

Bathia (1993), por considerarmos o seu enfoque em aspectos 

sócio-históricos e culturais relacionados a elementos textuais.  

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

Assume posicionamento teórico 

Informa materiais/ sujeitos 

Apresenta a metodologia 

Justifica a utilização da 

metodologia 

14º 

No capítulo três, apresentamos a definição de feedback, 

apontando para sua função avaliativa, embasadas nos estudos de 

Garbi (2003), Moscovici (1995), Koch (2004) e Bakhtin (2000). Na 

sequência, observamos alguns elementos textuais que podem 

contribuir para a interação em EAD, tendo em vista os trabalhos 

de Masetto (2000), Silva (2008) e Kerbrat-Orecchioni (1980). Por 

fim, questionamos se o feedback é de fato um gênero textual e o 

reconhecemos como tal, considerando os estudos de Miller 

(2009), que define gênero como uma entidade pragmática, com 

propósito comunicativo definido em uma situação social 

específica.  

.  

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

 

Assume posicionamento teórico 

 

 

15º 

No capítulo quatro, apresentamos a justificativa da escolha do 

corpus e também tecemos considerações sobre a escolha da 

metodologia. Apresentamos os procedimentos metodológicos, as 

categorias de análise que sustentam nosso trabalho de 

investigação, a análise do corpus propriamente dita e os 

resultados obtidos. 

Indica a estrutura do(s) 

capítulo(s) 

16º 

Pretendemos, com esta dissertação, aprimorar nossos 

conhecimentos sobre EAD e, desse modo, aperfeiçoar nossa 

prática pedagógica em cursos dessa natureza. Acreditamos que 

poderá contribuir para a formação de professores que pretendem 

atuar na área e também fornecer subsídios aos responsáveis pela 

implantação desse modelo em instituições de ensino.  

Informa relevância/ justificativa 

da pesquisa  

Sugere futuras aplicações 

 

Passo x 
Informa a 
estrutura 

específica 

 
 
 
 
 

Passo X 
Assume 

posicionamento 
teórico 
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Anexo 10 – Introdução 1 (original) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

As demonstrações contábeis constituem importante elemento na comunicação 

entre empresas e investidores. No ambiente pós-globalização, onde os capitais 

praticamente desconhecem fronteiras na busca pelas melhores alternativas de 

investimento, cresceu a importância da comparabilidade das demonstrações 

contábeis das empresas para facilitar esta comunicação. 

 

O ambiente econômico nos últimos anos passou por um crescimento e difusão 

das operações multinacionais com o aumento da competição global, das 

operações de fusões e aquisições globais, das inovações financeiras e da 

internacionalização dos mercados de capitais. Fatores estes que determinam uma 

importância crescente para a contabilidade internacional. (MEEK; THOMAS, 

2004). 

 

Parte significativa dos países do mundo está caminhando para uma 

harmonização das suas normas contábeis. Este movimento ganhou impulso na 

Europa com a adoção pelos membros da União Européia das normas emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB) como padrão para as 

demonstrações financeiras consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 

2005. O processo de harmonização vem se expandindo pelo mundo, com vários 

países em todos os continentes aderindo ao modelo do IASB.  

 

As normas internacionais, ou International Financial Reporting Standards (IFRS) 

tendem a tornar-se o padrão mundial para preparação e divulgação de 

demonstrações financeiras. Cerca de 100 países ao redor do mundo já aderiram a 

este conjunto de normas e a previsão do IASB é que cheguem a 150 nos 

próximos anos. (PICKARD, 2007). 

Em 2008, no discurso de abertura de uma mesa redonda para discutir a adoção 

das IFRS, Christopher Cox, presidente da Securities and Exchange Commission 
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97 (SEC) afirmou que emissores de ações, investidores e outros stakeholders, 

concordam que os mercados mundiais de capitais se beneficiariam da ampla 

aceitação do padrão contábil proposto pelo IASB. Na visão de Cox, substituir a 

Babel de padrões que competem e às vezes se contradizem, poderia aumentar a 

confiança dos investidores, possibilitando melhores conclusões, simplificando 

processos e reduzindo custos para os emissores de títulos. (GILL, 2007). 

 

Mesmo após os escândalos financeiros e as punições aplicadas pela SEC, 

quando seria de se esperar que a qualidade das informações nos Estados Unidos 

melhorasse, isto não aconteceu. Pesquisa realizada pela revista Business Week 

no início de 2003 e citada por LEMES e CARVALHO (2007), constatou que 

analisados os relatórios das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a SEC 

devolveu 70% deles para maiores informações. 

 

Uma demonstração de que a contabilidade norte-americana caminha no sentido 

da convergência com o IASB para o estabelecimento de um padrão internacional 

ocorreu em novembro de 2007. Naquele ano a SEC passou a reconhecer a 

validade de resultados apurados segundo as IFRS para empresas estrangeiras 

que comercializam suas ações em bolsas norte-americanas, desobrigando-as de 

produzir outro conjunto de demonstrações conforme as normas americanas. As 

próprias empresas norte-americanas possivelmente adotarão o padrão 

internacional até 2015. (PWC, 2008) 

 

O caminho da padronização das normas vem sendo trilhado rapidamente. Em 

maio de 2000 a International Organization of Securities Commissions (IOSCO)98 

recomendou aos seus associados a adoção dos International Accounting 

Standards (IAS), nome anterior das IFRS. Dois anos depois, em setembro de 

2002, a Comunidade Européia oficializou a adoção dos IAS como padrão 

internacional de contabilidade a partir de janeiro de 2005, alcançando com isto 

sete mil empresas em 25 países (IASC, 2008).  

                                                             
97

 A SEC – Securities and Exchange Commision - é o órgão responsável pela regulação do 
mercado de capitais nos Estados Unidos, podendo ser considerado equivalente à CVM- Comissão 
de Valores Mobiliários no Brasil. 
98

 A IOSCO – International Organization of Securities Commisions - é um organismo que congrega 
as Instituições responsáveis pela regulação dos mercados de capitais de vários países. 
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No Brasil, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as 

empresas abertas deverão publicar suas demonstrações consolidadas99 segundo 

as IFRS a partir das demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2010. 

Além disto, desde 2008, várias normas têm sido publicadas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) já em harmonia com os padrões 

internacionais. Com esta rápida edição de normas pelo CPC, na prática as IFRS 

irão alcançar também as demonstrações individuais100 das companhias. Desta 

forma a adoção das IFRS no Brasil não irá ficar restrita às demonstrações 

consolidadas, que usualmente têm valor apenas informativo, como vêm 

acontecendo em vários outros países.  

 

Um exemplo recente dos impactos sobre os resultados desta transição para as 

normas IFRS pode ser extraído do balanço de 2008 da companhia Vale do Rio 

Doce: o lucro de R$ 2,2 bilhões naquele ano segundo as normas brasileiras seria 

reduzido em R$ 830 milhões caso as novas normas já estivessem em vigor. 

(JORNAL VALOR ONLINE). 

 

Com a adoção das IFRS nas demonstrações contábeis individuais da Companhia 

Vale naquele ano as remunerações de acionistas, empregados e administradores 

sofreriam um impacto significativo. Diferenças tão expressivas como estas, 

mostram que ao redor do mundo os valores apurados pela contabilidade podem 

variar significativamente de acordo com o padrão escolhido como base para 

mensuração e divulgação de resultados.  

 

Autores como CHOI e MEEK (2005) atribuem estas diferenças aos princípios 

escolhidos, diferenças na cultura, práticas de negócio, estruturas políticas e 

regulatórias, sistema legal vigente, inflação e impostos.  

 

                                                             
99

 Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um grupo de empresas, normalmente 
controladora e controladas, apresentadas como se fossem uma única entidade. 
100

 Demonstrações individuais, ou da controladora, são as demonstrações de uma única 
companhia. Normalmente são utilizadas para remuneração dos acionistas da companhia, para 
determinação das participações de funcionários e administradores bem como ponto de partida 
para a apuração dos tributos sobre o lucro. 
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Os padrões e práticas adotados em cada nação resultam da interação de fatores 

econômicos, históricos, institucionais e culturais, sendo improvável que estes 

componentes se misturem de maneira igual em dois países quaisquer. A 

diversidade então é um fenômeno esperado. (NOBES, 2006) 

 

Ainda que a diversidade seja esperada, a busca de algum grau de harmonização 

é um objetivo importante a ser perseguido para que a contabilidade alcance sua 

finalidade de comunicação junto aos diversos públicos interessados na 

informação contábil. Principalmente considerando que estes públicos muitas 

vezes não se encontram em um único país, ou possuem necessidades de 

comparar empresas situadas em diferentes países. 

[...] o ideal seria que as normas fossem universalmente uniformizadas, em 
especial no caso da contabilidade, que sendo linguagem universal de 
negócios e atividades econômicas, precisa ser entendida por todos aqueles 
que se utilizam de suas informações como usuários. (FRANCO, 1997, 
p.158) 

 

A contabilidade pode ser encarada como uma linguagem universal dos negócios, 

um denominador comum para os executivos das empresas em diferentes países 

e regiões, que permite as decisões de investimentos e alocação de recursos. 

Nesta acepção, ganha força a busca de um conjunto único de normas, o 

“Esperanto Contábil”, com ganhos como a maior comparabilidade, maior 

facilidade de operações internacionais e maior atração de investimentos para o 

Brasil. Estes ganhos devem ser avaliados face às perdas que possa haver onde 

as nossas regras pudessem ser consideradas mais avançadas que as 

internacionais. Um exemplo seriam os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento, 

que regra geral na contabilidade internacional são considerados como despesa ao 

invés de ativo, comportamento adotado no Brasil e que pode ser considerado 

mais adequado. IUDÍCUBUS (2007) 

 

1.2.    Problema de Pesquisa 
 

Como visto então no período de aproximadamente uma década, grande parte das 

nações do mundo terá adotado um único padrão contábil, o que certamente não é 

uma tarefa fácil considerando que cada país desenvolveu seus sistemas 
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atualmente em uso ao longo de várias décadas. Em cada país existe um modelo 

vigente, institucionalizado, que terá que ser revisto.  

 

Neste estudo, parte-se do princípio de que justamente as causas que resultam na 

existência destes diferentes modelos contábeis podem constituir potenciais 

barreiras para adoção de normas harmonizadas no mundo. 

 

Pesquisa realizada por STREET, LARSON (2004) sobre a adoção da IFRS em 15 

países da União Européia mostra que a grande maioria dos países inicialmente 

limitou a adoção das IFRS às demonstrações consolidadas das empresas 

abertas101. As demonstrações contábeis individuais de empresas abertas e as 

demonstrações das empresas fechadas102 poderão continuar sendo elaboradas 

de acordo com os princípios contábeis locais na maioria dos países. Este caminho 

pode resultar num modelo que os autores chamaram de “sistema com dois 

padrões”. Esta opção por manter os sistemas de contabilidade local e 

internacional coexistindo pode ser difícil de sustentar no longo prazo, mas sem 

dúvida reduz as dificuldades de implantação no curto prazo. 

 

No Brasil o processo de harmonização começou de forma similar ao ocorrido na 

União Européia. Em 13 de julho de 2007 foi publicada a Instrução CVM 457 

determinando que as companhias abertas, a partir do exercício findo em 2010, 

elaborem suas demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as normas 

internacionais de contabilidade. (Instrução CVM 457) 

 

A opção por um caminho mais arrojado no Brasil ocorreu após a publicação da 

Lei 11.638 em 28 de dezembro de 2007. Em vigor desde 1º de janeiro de 2008, 

esta lei dispõe sobre aspectos fundamentais para a harmonização com as normas 

internacionais, principalmente o fim da influência da legislação tributária sobre as 

demonstrações contábeis. Com esta separação as demonstrações devem ser 

elaboradas à luz tão somente dos princípios fundamentais de contabilidade e da 

                                                             
101

 Empresas abertas, ou de capital aberto, são as que possuem parte do seu capital negociado 
livremente no mercado, podem ter seu capital dividido entre muitos acionistas. 
102

 Empresas fechadas, ou de capital fechado, não podem lançar títulos e valores mobiliários para 
negociação no mercado, normalmente controlada por poucos quotistas ou acionistas. 
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realidade econômica dos fatos ocorridos. Determina ainda a lei que a CVM emita 

suas normas em consonância com as IFRS. (Lei 11.638) 

 

A emissão de normas pela CVM em harmonia com os padrões de contabilidade 

internacional resulta na prática na adoção das IFRS também nas demonstrações 

individuais das companhias, ou seja, as demonstrações das controladoras. Assim, 

o projeto brasileiro é mais arrojado do que o que está acontecendo na União 

Européia, onde a mudança na maioria dos países está restrita às demonstrações 

consolidadas. 

 

Fato determinante para viabilizar as mudanças no Brasil foi a criação do CPC, 

que se tornou o órgão responsável pela emissão de normas de contabilidade no 

país. O CPC vem traduzindo e publicando as normas internacionais numa 

velocidade muito grande e estas normas têm sido prontamente aprovadas pela 

CVM e também pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e outros órgãos 

reguladores. A importância da aprovação das normas pelo CFC é que, com isto, 

as novas normas emitidas em harmonia com as IFRS, passam a valer não 

apenas para as companhias abertas, que estão sob a esfera de regulação da 

CVM, mas para todas as empresas sujeitas a escrituração contábil. 

 

Estas mudanças resultarão em fortes impactos tanto sobre contadores como 

sobre os usuários da informação contábil. Para os contadores, o desafio é a 

mudança de um modelo fundamentado fortemente em regras e com foco no 

atendimento ao fisco, onde os profissionais praticamente se limitavam a ler as 

normas e aplicá-las, para um novo modelo onde a interpretação e o julgamento 

são mais necessários e onde as duas contabilidades: fiscal e societária devem se 

manter separadas. Dos usuários será demandada uma atenção muito maior às 

demonstrações, necessária para compreender as escolhas feitas pela 

administração das companhias e os efeitos destas escolhas sobre os resultados e 

patrimônio das mesmas.  
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Trabalhos como o de WEFFORT (2005) exploraram de que maneira questões 

relativas às áreas jurídica, educacional, mercado e cultura podem afetar o 

processo de convergência com as normas internacionais no Brasil.  

 

Dado este ambiente em que as mudanças estão acontecendo rapidamente e os 

prazos para a harmonização das normas brasileiras de contabilidade com as 

IFRS são exíguos, este trabalho visa suprir uma lacuna, coletando as percepções 

dos profissionais de contabilidade nas empresas, auditorias e no meio acadêmico, 

acerca de quais serão as principais barreiras a serem enfrentadas nesta 

transição.  

 

1.3. Questão de Pesquisa 
 

Neste trabalho parte-se do princípio de que as causas que resultam em 

diferenças nas práticas contábeis adotadas pelos países podem ser consideradas 

barreiras potenciais para a adoção de normas harmonizadas com as 

internacionais.  Por se tratar de um processo que está em andamento, esta 

pesquisa têm um caráter exploratório, onde se pretende buscar as percepções 

dos praticantes de contabilidade acerca das dificuldades nesta transição para o 

novo modelo. 

 

A questão principal a ser respondida por este estudo é: na percepção dos 

profissionais de contabilidade, quais as principais barreiras a serem 

enfrentadas para uma adoção de normas contábeis harmonizadas com as 

normas internacionais no Brasil. 

 

Dada a natureza do tema e o estágio ainda precoce das mudanças, a construção 

do trabalho se deu por aproximações sucessivas, em alguns momentos 

ocorreram movimentos laterais no desenvolvimento do trabalho, buscando 

relacionar os resultados encontrados nas entrevistas aos estudos já existentes 

sobre o assunto. Num primeiro momento o trabalho caminhou pela revisão da 

literatura, onde foram pesquisados trabalhos recentes realizados em países onde 

já ocorreu a adoção das normas IFRS. A seguir, com base nos primeiros 

resultados, foram realizadas entrevistas com profissionais de contabilidade, 
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tomando o cuidado de abordar apenas pessoas com reconhecida experiência no 

assunto e que sejam expoentes nas suas áreas de atuação. 

  

Para captar as percepções dos profissionais optou-se por uma entrevista em 

etapas, começando com uma questão aberta, onde os entrevistados são 

convidados a discorrer sobre qualquer barreira que julguem será enfrentada nesta 

transição. Numa segunda etapa, foram apresentados aos entrevistados temas 

específicos, definidos com base na literatura que será apresentada no capítulo 2, 

convidando os entrevistados a discorrer sobre o impacto ou não daquela questão 

sobre o processo de adoção das normas IFRS no Brasil. A seguir, os 

entrevistados foram convidados a discorrer sobre as habilidades e competências 

necessárias para os contadores nesta nova contabilidade. Para finalizar, os 

entrevistados são convidados a atribuir uma nota para cada uma das barreiras, 

segundo a sua importância. Nesta parte final, são apresentados aos entrevistados 

apenas os seis tópicos pré-definidos com base na revisão da literatura. 

 

Dentre os motivos em potencial apresentados pela literatura, na segunda parte da 

entrevista foram apresentados os seguintes temas para discussão pelos 

participantes do estudo: 

 

 Qualificação da mão de obra; 
 

 Diferenças culturais; 
 

 Sistemas jurídicos (direito romano x direito consuetudinário); 
 

 Fontes de financiamento das empresas, estrutura de capital e alta 
concentração de propriedade e seus efeitos sobre a divulgação de 
informações; 

 

 Influência da legislação fiscal sobre a contabilidade; e  
 

 Mudança de um sistema baseado em regras para outro baseado em 
princípios. 

 
Considerada a natureza do presente estudo, optou-se por dispensar a elaboração 

de hipóteses. Em pesquisa qualitativa muitas vezes não são formuladas hipóteses 

antes de coletar os dados, dada sua natureza indutiva, sobretudo no caso de 
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estudos exploratórios (SAMPIERI, 2006). Muitas vezes a pesquisa qualitativa não 

é guiada por hipóteses, mas por questões, problemas e pela busca de padrões. 

(PATTON, 1987). 

 

1.4.  Objetivos 
 

O objetivo principal deste trabalho é investigar, ainda que num estágio preliminar 

dado as mudanças estarem em andamento, a percepção dos profissionais de 

contabilidade sobre quais serão as principais barreiras enfrentadas para a adoção 

das normas internacionais de contabilidade no Brasil.  

 

Como objetivos secundários, primeiramente será possível estabelecer uma 

comparação entre as visões dos diferentes grupos de profissionais participantes 

do estudo: contadores, auditores e representantes do meio acadêmico. Um 

segundo objetivo secundário é obter a visão dos entrevistados sobre as novas 

habilidades e competências necessárias aos contadores que pretendem atuar 

neste novo ambiente.  

 

1.5. Justificativa para escolha do tema 
 

A contabilidade ao longo da sua história, que data de mais de quatro mil anos, 

tem procurado adaptar-se às exigências dos seus usuários e às circunstâncias 

dos mercados onde se desenvolve. (MARTINS, IUDÍCIBUS, 2007).  

 

A necessidade de mudança no sentido de maior padronização não é nova. 

LINOWES (1965) em artigo publicado há mais de 40 anos, já afirmava que os 

negócios estavam se tornando globalmente orientados, não seriam mais 

planejados em termos nacionais, mas em termos globais. E que as práticas de 

contabilidade pelo mundo eram qualquer coisa, menos uniformes. 

 

A necessidade de uma contabilidade internacional tem sido amplamente 

discutida, para CHOI e MEEK (2005), a importância deste tema decorre do 

crescimento e difusão das operações multinacionais, do aumento da competição 

global e da internacionalização dos mercados de capitais. Um padrão único 
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permite aos investidores que analisem e comparem empresas em diferentes 

mercados e reduz custos para as empresas que atualmente têm que elaborar 

diferentes conjuntos de demonstrações para diferentes finalidades. 

 

No Brasil, esta mudança vem sendo discutida há muito tempo. A CVM 

encaminhou em julho de 1999 ao Ministério da Fazenda o projeto de reformulação 

da Lei das Sociedades Anônimas, e já naquela época os objetivos das alterações 

eram: a) maior transparência e qualidade das informações contábeis; b) criar 

condições para harmonização da lei com as práticas internacionais; c) 

eliminar ou reduzir a dificuldade de interpretação das informações; e d) reduzir o 

custo da elaboração, divulgação e auditoria das demonstrações. (grifo nosso)  

 

Como visto no parágrafo anterior o objetivo de buscar a harmonização vinha há 

mais de dez anos em discussão, porém durante este período o tema praticamente 

não evoluiu. A aprovação da lei 11.638 ao final de 2007 acabou surpreendendo os 

profissionais que já não mais acreditavam que o projeto de lei seria aprovado. Em 

matéria publicada após a divulgação dos primeiros balanços com os efeitos da Lei 

11.638 o Jornal Valor Econômico assim traduziu esta preocupação: 

 

[...] porém, os números fornecidos ainda estão encobertos por muitas 
dúvidas. Há mais perguntas do que respostas em torno do processo de 
adaptação dos balanços à lei 11.638 - aprovada no apagar das luzes de 
2007, o que deixou o prazo para regulamentação apertado. A despeito de 
toda a confusão existente já na homologação da legislação, a CVM 
tumultuou um pouco mais o ambiente ao pedir que as empresas fizessem 
alguns ajustes já a partir do primeiro trimestre.”  (JORNAL VALOR 
ONLINE) 
  
 

Não obstante as mudanças sejam iminentes e bem vindas, o fato de estarem 

ocorrendo de maneira bastante acelerada justifica a conveniência do estudo neste 

momento, com o processo ainda em curso. A antecipação das principais barreiras 

a serem enfrentadas pode auxiliar os contadores e gestores das companhias a 

planejarem os processos de transição nas suas empresas. 

Pode-se também considerar a experiência do autor como profissional da área e 

participante de grupos de discussão e fóruns sobre o tema, que permite afirmar 
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que há uma percepção no mercado de que talvez os profissionais contábeis não 

estejam totalmente preparados para esta nova contabilidade. 

 
Em pesquisa qualitativa, a curiosidade inicial para a investigação muitas 
vezes vêm da observação do mundo real, emergindo a partir da interação 
do pesquisador e sua experiência direta, o conhecimento tácito, 
compromissos políticos, interesses práticos e crescente interesse 
acadêmico. (MARSHALL, 1999, p.25, nossa tradução)   

 

A maior parte dos estudos realizados no Brasil sobre contabilidade internacional 

tem seu foco na constatação dos impactos da adoção de normas IFRS ou 

USGAAP sobre os resultados das companhias.  Não foram encontrados trabalhos 

buscando a visão dos praticantes de contabilidade acerca das dificuldades para 

adoção de normas internacionais no país. 

 

Uma discussão das principais barreiras a serem enfrentadas nesta transição, 

comparando as percepções dos profissionais de contabilidade com os resultados 

de estudos recentes em outros países, irá preencher uma lacuna na literatura. 

Adicionalmente, ainda no campo acadêmico poderá auxiliar no direcionamento 

dos esforços dos pesquisadores que podem desenvolver trabalhos futuros para 

aprofundar a análise das barreiras que forem consideradas mais relevantes. 

 

1.6. Estrutura do Trabalho 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos numa sequência que visa 

facilitar a compreensão do problema e dos resultados pretendidos e alcançados 

com a pesquisa. 

 

O capítulo 1 onde foram apresentados o contexto e o estágio atual da adoção das 

normas internacionais de contabilidade no Brasil, a definição dos objetivos da 

pesquisa bem como a justificativa para a escolha do tema. 

 

O capítulo 2 é dedicado a revisão da literatura sobre contabilidade internacional, 

com estudos versando sobre harmonização contábil, barreiras e experiências 

recentes em outros países de forma a fundamentar a análise dos resultados da 

pesquisa. 
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O capítulo 3 trata da metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, 

com a utilização de entrevistas em profundidade junto a expoentes da profissão 

contábil nas empresas, auditorias e meio acadêmico e do método de análise 

aplicado para comparar as percepções destes profissionais sobre as barreiras a 

serem enfrentadas. 

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa realizada junto aos 

profissionais, apontando as principais barreiras percebidas pelos mesmos, as 

características necessárias aos contadores neste novo cenário e a relação dos 

achados da pesquisa com a literatura apresentada. 

 

No capítulo 5 a conclusão, onde serão resgatados os objetivos propostos no 

capítulo 1 de modo a constatar se eles foram efetivamente alcançados. 
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Anexo 11 – Introdução 1 (copidesque) 

 

Nos últimos anos, o cenário econômico mundial tem passado por transformações 

significativas, atreladas ao acirramento da competitividade global, às inovações 

financeiras e à internacionalização dos mercados de capitais. As demonstrações 

contábeis constituem importante elemento na comunicação entre empresas e 

investidores No ambiente pós-globalização Na sociedade pós-globalizada, onde 

em que os capitais praticamente desconhecem fronteiras na busca pelas 

melhores alternativas de investimento, cresceu cresce a importância da 

comparabilidade das demonstrações contábeis das empresas, para facilitar esta 

comunicação a comunicação entre estas e seus investidores. 

 

O ambiente econômico nos últimos anos passou por um crescimento e difusão 

das operações multinacionais com o aumento da competição global, das 

operações de fusões e aquisições globais, das inovações financeiras e da 

internacionalização dos mercados de capitais. Fatores estes que determinam uma 

importância crescente para a contabilidade internacional. (MEEK; THOMAS, 

2004). 

 

Nesse contexto, grande parte significativa dos países no mundo está caminhando 

caminha para uma harmonização das suas normas contábeis. Esse movimento 

ganhou impulso na Europa, quando com a adoção pelos os membros da União 

Européia adotaram as das normas emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB) como padrão para as demonstrações financeiras 

consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2005. Desde então, o processo 

de harmonização vem se expandindo pelo mundo com vários países em todos os 

continentes aderindo ao modelo do IASB e as normas internacionais, ou 

International Financial Reporting Standards (IFRS), tendem a tornar-se o padrão 

mundial para preparação e divulgação de demonstrações financeiras. Atualmente, 

cerca de 100 países ao redor do mundo já aderiram a este conjunto de normas 

elas e a previsão do IASB é que cheguem a 150 nos próximos anos (PICKARD, 

2007). 
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Em 2008, no discurso de abertura de uma mesa redonda para discutir sobre a 

adoção das IFRS, Christopher Cox, presidente da Securities and Exchange 

Commission 103 (SEC), afirmou que emissores de ações, investidores e outros 

stakeholders concordam que os mercados mundiais de capitais se beneficiariam 

da ampla aceitação do padrão contábil proposto pelo IASB. Na visão de Cox, 

substituir a Babel de padrões que competem entre si e às vezes se contradizem 

poderia aumentar a confiança dos investidores, possibilitando-lhes melhores 

conclusões, simplificando processos e reduzindo custos para os emissores de 

títulos (GILL, 2007). 

 

Essa convergência deve alcançar inclusive os Estados Unidos, que possuem um 

conjunto robusto de normas, os United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US-GAAP), que no passado poderia ser considerado considerado,  no 

passado, um candidato a padrão mundial. Entretanto, após o padrão de normas 

norte-americano, tido como um pilar de transparência e solidez, sofreu abalos 

após sucessivos escândalos contábeis, como os casos Enron e Worldcom, entre 

outros Estas fraudes contábeis ocorridas principalmente nos Estados Unidos 

levaram o o modelo norte-americano, fortemente calcado na regulação detalhada, 

sofreu um certo descrédito.  

 

Por conseguinte [pode ser? Para tornarmos esse parágrafo mais articulado ao 

anterior?], a qualidade das informações nos Estados Unidos piorou, mesmo após 

os escândalos financeiros e as punições aplicadas pela SEC. quando seria de se 

esperar que a qualidade das informações nos Estados Unidos melhorasse isto 

não aconteceu.  Pesquisa realizada pela revista Business Week no início de 2003 

constatou que analisados os 70% dos relatórios das 500 maiores empresas dos 

Estados Unidos a SEC devolveu 70% deles foram devolvidos por esse órgão para 

maiores informações esclarecimentos (LEMES & CARVALHO, 2004). 

 

                                                             
103

 A Securities and Exchange Commision (SEC) é o órgão responsável pela regulação do 
mercado de capitais nos Estados Unidos, podendo ser considerado equivalente à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. 
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Uma demonstração de que a contabilidade norte-americana caminha no sentido 

da convergência com o IASB para o estabelecimento de um padrão internacional 

ocorreu em novembro de 2007. Naquele Nesse ano, a SEC passou a reconhecer 

a validade de resultados apurados segundo as IFRS para empresas estrangeiras 

que comercializavam suas ações em bolsas norte-americanas, desobrigando-as 

de produzir outro conjunto de demonstrações conforme as com base nos normas 

americanas US-GAAP. Acredita-se que os Estados Unidos As próprias empresas 

norte-americanas possivelmente adotarão adotem o padrão internacional até 

2015 (PWC, 2008).  

 

Como se pode observar, o caminho da padronização das normas vem sendo 

trilhado rapidamente. Em maio de 2000, a International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO)104 recomendou aos seus associados a adoção dos 

International Accounting Standards (IAS), nome anterior das IFRS. Dois anos 

depois, em setembro de 2002, a Comunidade Européia oficializou a adoção dos 

IAS como padrão internacional de contabilidade a partir de janeiro de 2005, 

alcançando com isso sete mil empresas em 25 países (IASC, 2008).  

 

No Brasil, a tendência também é a padronização: desde 2008, várias normas já 

em harmonia com os padrões internacionais têm sido publicadas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). Além disso, por determinação da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), as empresas organizações abertas deverão 

publicar suas demonstrações consolidadas105 segundo de acordo com as IFRS a 

partir das demonstrações encerradas em de 31 de dezembro de 2010. Além disto, 

desde 2008, várias normas têm sido publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) já em harmonia com os padrões internacionais. Com esta a 

rápida edição de normas pelo CPC, é possível afirmar que, na prática, as IFRS 

irão alcançar alcançarão também as demonstrações individuais106 das 

                                                             
104

 A International Organization of Securities Commisions (IOSCO) é um organismo que congrega 
as instituições responsáveis pela regulação dos mercados de capitais de vários países. 
105

 Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um grupo de empresas, normalmente 
controladora e controladas, apresentadas como se fossem uma única entidade. 
106

 Demonstrações individuais, ou da controladora, são as demonstrações de uma única 
companhia. Normalmente são utilizadas para remuneração dos acionistas da companhia, para 
determinação das participações de funcionários e administradores e para bem como ponto de 
partida para a apuração dos tributos sobre o lucro. 
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companhias. Dessa forma, a adoção das IFRS no Brasil o processo de transição 

brasileiro não irá ficar ficará restrito restrita às demonstrações consolidadas, que 

usualmente têm valor apenas informativo, como vem acontecendo ocorre em 

vários outros países.  

 

Um exemplo recente dos impactos sobre os resultados desta causados por essa 

transição no Brasil para as normas IFRS pode ser extraído do balanço de 2008 da 

Companhia Vale do Rio Doce: o lucro de R$ 2,2 bilhões naquele nesse ano, 

segundo as normas brasileiras, seria reduzido em R$ 830 milhões e as 

remunerações de acionistas, empregados e administradores sofreriam uma 

oscilação considerável, caso as novas normas já estivessem em vigor (JORNAL 

VALOR ONLINE – qual a fonte exatamente? Há vários artigos desse jornal nas 

referências bibliográficas). Com a adoção das IFRS nas demonstrações contábeis 

individuais da Companhia Vale naquele ano as remunerações de acionistas, 

empregados e administradores sofreriam um impacto significativo.  

 

Diferenças tão expressivas como essa mostram que, ao redor do mundo, os 

valores apurados pela contabilidade podem variar significativamente, de acordo 

com o padrão escolhido selecionado como base para mensuração e divulgação 

de resultados. Autores como Choi e Meek (2005) atribuem estas diferenças as 

divergências aos princípios escolhidos, às diferenças na cultura culturais, às 

práticas de negócio, às estruturas políticas e regulatórias, ao sistema legal 

vigente, à inflação e aos impostos. Nobes (2006) também destaca que os padrões 

e as práticas adotados em cada nação resultam da interação de fatores 

econômicos, históricos, institucionais e culturais, sendo improvável que estes tais 

componentes se misturem de maneira igual em dois países quaisquer. A 

diversidade, então, é um fenômeno esperado. (NOBES, 2006) 

 

Contudo, Ainda que a diversidade seja esperada a busca de por algum grau de 

harmonização é um objetivo importante a ser perseguido para que a contabilidade 

alcance sua finalidade de comunicação junto aos com os diversos públicos 

interessados na informação contábil. Nesse sentido, deve-se considerar, 

principalmente, considerando que estes públicos que muitas vezes esse público 
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não se encontram concentra em um único país, ou, ainda, possuem necessidades 

de que necessita comparar empresas situadas em diferentes países. Para Franco 

(1997, p. 158), 

[...] o ideal seria que as normas fossem universalmente uniformizadas, em 
especial no caso da contabilidade, que, sendo linguagem universal de negócios e 
atividades econômicas, precisa ser entendida por todos aqueles que se utilizam 
de suas informações como usuários.  

 
Em suma, a contabilidade pode ser encarada como uma linguagem universal dos 

negócios deve ser considerada um denominador comum para os executivos das 

empresas em diferentes países e regiões, que permite as decisões de 

investimentos e a alocação de recursos. Nessa acepção, ganha força a busca de 

um conjunto único de normas, o “Esperanto Contábil”, com ganhos como maior 

comparabilidade, maior facilidade de operações internacionais e maior atração de 

investimentos para o Brasil.   

 

Tais ganhos, porém, devem ser avaliados face às com base nas perdas que 

possa haver podem ocorrer: por exemplo, no Brasil os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento são considerados como ativo, ao contrário do que prevê a 

contabilidade internacional, que os considera como despesa. Como se pode 

notar, o comportamento do Brasil parece ser o mais adequado e, nesse ponto, 

suas regras podem ser consideradas mais avançadas que as internacionais 

(IUDÍCIBUS, 2007). onde as nossas regras pudessem ser consideradas mais 

avançadas que as internacionais. Um exemplo seriam os gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento, que regra geral na contabilidade internacional são 

considerados como despesa ao invés de ativo, comportamento adotado no Brasil 

e que pode ser considerado mais adequado. IUDÍCIBUS (2007) 

 

Problema de Pesquisa 

 

A adoção de um único padrão contábil por grande parte das nações do mundo 

não é, certamente, Como visto então no período de aproximadamente uma 

década, grande parte das nações do mundo terá adotado um único padrão 

contábil, o que certamente não é uma tarefa fácil simples, considerando-se que 

cada país desenvolveu seus sistemas atualmente em uso ao longo de várias 
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décadas. Em cada país existe um modelo vigente, institucionalizado, que terá que 

ser revisto Nesta dissertação, parte-se do princípio de que justamente as causas 

que resultam na existência destes de diferentes modelos contábeis podem 

constituir potenciais barreiras para adoção de normas harmonizadas. no mundo 

Tal premissa norteia o trabalho de investigação aqui apresentado, constituindo-se 

no problema gerador da pesquisa [pode ser?] 

 

Pesquisa Para melhor compreensão da instauração desse problema, faz-se 

necessário explicitar as inquietações nas quais ele se sustenta [pode ser?]. 

realizado por Street e Larson (2004, número da página? Você cita esses autores 

literalmente quando escreve “sistema de dois padrões” não é? Então é necessário 

colocar o número da página aqui), ao tratarem da sobre a adoção da IFRS em 15 

países da União Européia, mostram que a grande maioria dos países deles, 

inicialmente, limita-se a adoção das IFRS às demonstrações consolidadas das 

empresas abertas107. As demonstrações contábeis individuais de empresas 

abertas dessas organizações e as demonstrações das empresas fechadas108, por 

sua vez, podem continuar sendo ser elaboradas de acordo com os princípios 

contábeis locais vigentes. na maioria dos países Para os autores, esse Este 

caminho pode resultar em um modelo que os autores chamaram de “sistema com 

dois padrões”, que reduz as dificuldades de implantação no curto prazo, mas 

pode ser insustentável no longo prazo [por quê? Não ficou claro]. Esta opção por 

manter os sistemas de contabilidade local e internacional coexistindo pode ser 

difícil de sustentar no longo prazo, mas sem dúvida reduz as dificuldades de 

implantação no curto prazo. 

 

No Brasil, o processo de harmonização começou de forma similar ao ocorrido na 

União Européia. Em 13 de julho de 2007, foi publicada a Instrução CVM 457 

(BRASIL, 2007b), determinando que as companhias abertas, a partir do exercício 

findo em 2010, elaborem elaborassem suas demonstrações contábeis 

consolidadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (Instrução 

CVM 457). Essa opção A opção por um caminho mais arrojado no Brasil ocorreu 
                                                             
107

 Empresas abertas, ou de capital aberto, são as que possuem parte do seu capital negociado 
livremente no mercado e podem ter seu capital dividido entre muitos acionistas. 
108

 Empresas fechadas, ou de capital fechado, não podem lançar títulos e valores mobiliários para 
negociação no mercado e são normalmente controladas por poucos quotistas ou acionistas. 
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após a publicação da Lei 11.638, das Sociedades Anônimas (BRASIL, 2007a), em 

28 de dezembro de 2007, que Em vigor desde 1º de janeiro de 2008 esta lei 

dispõe sobre aspectos fundamentais para a harmonização de normas vigentes 

com as normas internacionais e, principalmente, sobre o fim da influência da 

legislação tributária sobre as demonstrações contábeis. Desse modo, com esta 

separação as demonstrações devem ser elaboradas somente à luz tão somente 

dos princípios fundamentais de contabilidade e da realidade econômica dos fatos 

ocorridos. 

 

A Lei determina, ainda, que a CVM emita suas normas em consonância com as 

IFRS, o que, na prática, leva as companhias a adotarem esses padrões em suas 

A emissão de normas pela CVM em harmonia com os padrões de contabilidade 

internacional resulta na prática na adoção das IFRS também nas demonstrações 

individuais das companhias, ou seja, as demonstrações das controladoras. Assim 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o projeto brasileiro é mais arrojado do 

que o que está acontecendo na da União Européia, onde a mudança, na maioria 

dos países, está restrita às demonstrações consolidadas. 

 

Fato determinante para viabilizar as mudanças no Brasil foi a criação do CPC, 

que se tornou o órgão responsável pela emissão de normas de contabilidade no 

País. O CPC Essa entidade vem rapidamente traduzindo e publicando as normas 

internacionais, em uma velocidade muito grande e estas normas as quais têm 

sido prontamente aprovadas pela CVM e também pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e outros órgãos reguladores. Destaque-se que, com a 

aprovação do CFC, A importância da aprovação das normas pelo CFC é que, 

com isto as novas normas emitidas em harmonia com as IFRS passam a valer 

vigorar não apenas para as companhias abertas, que estão sob a esfera de 

regulação da CVM, mas também para todas as empresas sujeitas a escrituração 

contábil. 

 

Estas Tais mudanças, certamente, resultarão em fortes impactos tanto sobre para 

os contadores como sobre os e para os usuários da informação contábil. Para os 

contadores, o desafio é a mudança de substituir um modelo fundamentado 
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fortemente em regras e com foco no atendimento ao fisco – no qual onde os 

profissionais praticamente se limitam a ler as normas e aplicá-las – por para um 

novo modelo de natureza mais subjetiva e interpretativa, em que as 

contabilidades fiscal e societária devem ser separadas e a habilidade de 

julgamento deve ser desenvolvida [pode ser?] onde a interpretação e o 

julgamento são mais necessários e onde as duas contabilidades: fiscal e 

societária devem se manter separadas. Dos Para os usuários da informação 

contábil, o desafio é conceder será demandada uma atenção muito maior às 

demonstrações, necessária para compreender a compreensão das escolhas 

feitas pela administração das companhias e dos efeitos destas escolhas que elas 

geram sobre seus resultados e seu patrimônio. das mesmas  

 

Essas inquietações auxiliaram na formulação de uma questão de pesquisa e no 

estabelecimento dos objetivos a serem alcançados no trabalho de investigação, 

apresentados a seguir [pode ser?]. 

 

Trabalhos como o de WEFFORT (2005) exploraram de que maneira questões 

relativas às áreas jurídica, educacional, mercado e cultura podem afetar o 

processo de convergência com as normas internacionais no Brasil. [sugiro tirar 

esse trecho – ele parece “solto”].  

 

Dado este ambiente em que as mudanças estão acontecendo rapidamente e os 

prazos para a harmonização das normas brasileiras de contabilidade com as 

IFRS são exíguos, este trabalho visa suprir uma lacuna, coletando as percepções 

dos profissionais de contabilidade nas empresas, auditorias e no meio acadêmico, 

acerca de quais serão as principais barreiras a serem enfrentadas nesta transição 

[sugiro tirar esse trecho, pois ele trata do objetivo da pesquisa – que será 

apresentado mais adiante]. 

 

Questão de Pesquisa e objetivos 

 

Neste trabalho parte-se do princípio de que as causas que resultam em 

diferenças nas práticas contábeis adotadas pelos países podem ser consideradas 
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barreiras potenciais para a adoção de normas harmonizadas com as 

internacionais.  Por se tratar de um processo que está em andamento [você já 

disse isso – sugiro tirar esse trecho] Uma vez que o processo de adoção de 

normas harmonizadas com os padrões internacionais está em andamento, este 

pesquisa trabalho é de natureza exploratória e busca resposta para a seguinte 

questão: tem um caráter exploratório, onde se pretende buscar as percepções 

dos praticantes de contabilidade acerca das dificuldades nesta transição para o 

novo modelo 

 

na percepção dos profissionais e acadêmicos atuantes na área de contabilidade, 

quais as principais barreiras a serem enfrentadas, no Brasil, para a adoção de 

normas contábeis harmonizadas com as normas os padrões internacionais? 

 

Dada a natureza do tema e o estágio ainda precoce das mudanças, a construção 

do trabalho se deu por aproximações sucessivas, em alguns momentos 

ocorreram movimentos laterais no desenvolvimento do trabalho, buscando 

relacionar os resultados encontrados nas entrevistas aos estudos já existentes 

sobre o assunto. Num primeiro momento o trabalho caminhou pela revisão da 

literatura, onde foram pesquisados trabalhos recentes realizados em países onde 

já ocorreu a adoção das normas IFRS. A seguir, com base nos primeiros 

resultados, foram realizadas entrevistas com profissionais de contabilidade, 

tomando o cuidado de abordar apenas pessoas com reconhecida experiência no 

assunto e que sejam expoentes nas suas áreas de atuação. 

 

Para captar as percepções dos profissionais optou-se por uma entrevista em 

etapas, começando com uma questão aberta, onde os entrevistados são 

convidados a discorrer sobre qualquer barreira que julguem será enfrentada nesta 

transição. Numa segunda etapa, foram apresentados aos entrevistados temas 

específicos, definidos com base na literatura que será apresentada no capítulo 2, 

convidando os entrevistados a discorrer sobre o impacto ou não daquela questão 

sobre o processo de adoção das normas IFRS no Brasil. A seguir, os 

entrevistados foram convidados a discorrer sobre as habilidades e competências 

necessárias para os contadores nesta nova contabilidade. Para finalizar, os 
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entrevistados são convidados a atribuir uma nota para cada uma das barreiras, 

segundo a sua importância. Nesta parte final, são apresentados aos entrevistados 

apenas os seis tópicos pré-definidos com base na revisão da literatura. 

 

Dentre os motivos em potencial apresentados pela literatura, na segunda parte da 

entrevista foram apresentados os seguintes temas para discussão pelos 

participantes do estudo: 

 

 Qualificação da mão de obra; 
 

 Diferenças culturais; 
 

 Sistemas jurídicos (direito romano x direito consuetudinário); 
 

 Fontes de financiamento das empresas, estrutura de capital e alta 
concentração de propriedade e seus efeitos sobre a divulgação de 
informações; 

 

 Influência da legislação fiscal sobre a contabilidade; e  
 

 Mudança de um sistema baseado em regras para outro baseado em 
princípios. [sugiro tirar essas informações daqui e levá-las para o capítulo 
de metodologia de pesquisa, na seção “definições metodológicas”]. 

 

Considerada a natureza do Considerando-se que o presente estudo é 

exploratório, optou-se por dispensar a elaboração de hipóteses. Em pesquisas 

qualitativas, muitas vezes elas não são formuladas hipóteses antes de antes da 

coleta de coletar os dados, dada devido à sua natureza indutiva, sobretudo no 

caso de estudos exploratórios (SAMPIERI, 2006), que geralmente são guiados 

por questões, problemas e pela busca de padrões (PATTON, 1987). 

 

 Objetivos [juntei as duas seções] 

 

A pergunta apresentada gerou o objetivo principal deste trabalho: investigar ainda 

que num estágio preliminar dado as mudanças estarem em andamento a 

percepção dos profissionais de contabilidade sobre quais serão identificar, com 
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base na percepção dos profissionais e acadêmicos atuantes na área de 

contabilidade quais as principais barreiras a serem enfrentadas, no Brasil, para a 

adoção das normas contábeis internacionais de contabilidade no Brasil.  

 

Como objetivos secundários, primeiramente será possível pretende-se 

estabelecer uma comparação entre as visões dos diferentes grupos de 

profissionais participantes do estudo – contadores, auditores e representantes do 

meio acadêmico – Um segundo objetivo secundário é obter e registrar a visão dos 

entrevistados que apresentam sobre as novas habilidades e competências 

necessárias aos contadores que pretendem atuar neste novo ambiente na área. 

 

Justificativa para escolha do tema 

 

A contabilidade, ao longo de sua história que data de mais de quatro mil anos, 

tem procurado adaptar-se às exigências dos seus usuários e às circunstâncias 

dos mercados onde se desenvolve (MARTINS & IUDÍCIBUS, 2007). Nesse 

universo, a necessidade de mudança no sentido de maior padronização 

padronizar suas normas não é nova. Linowes (1965), em artigo publicado há mais 

de 40 anos, já afirmava que os negócios estavam se tornando globalmente 

orientados que não seriam mais planejados em termos nacionais, e sim em 

termos globais. Além disso, ele também chamava a atenção para o fato de que E 

que as práticas contábeis de contabilidade pelo mundo eram qualquer coisa, 

menos uniformes não eram uniformes. 

 

Atualmente, a necessidade de uma contabilidade internacional tem sido continua 

sendo amplamente discutida. Para Choi e Meck (2005), a importância desse tema 

decorre, conforme explicitado, do crescimento e da difusão das operações 

multinacionais, do aumento da competição global e da internacionalização dos 

mercados de capitais. Eles enfatizam que um padrão único permite aos 

investidores que analisem e comparem empresas em diferentes mercados, além 

de reduzir e reduz custos para as empresas organizações que atualmente têm 

que de elaborar diferentes conjuntos de demonstrações para diferentes 

finalidades. 
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Como se sabe, no Brasil, esta uma mudança nesse sentido também vem sendo 

discutida cogitada há muito tempo alguns anos. Já foi mencionado que em julho 

de 1999, a CVM encaminhou em julho de 1999 ao Ministério da Fazenda o projeto 

de reformulação da Lei nº 11.638, das Sociedades Anônimas, e já naquela época 

os objetivos das alterações eram: a) atribuir maior transparência e qualidade às 

informações contábeis; b) criar condições para harmonização da Lei com as 

práticas internacionais; c) eliminar ou reduzir a dificuldade de interpretação das 

informações; d) reduzir o custo da elaboração, divulgação e auditoria das 

demonstrações (grifo do pesquisador).  

Como visto no parágrafo anterior o objetivo de buscar a harmonização vinha há 

mais de dez anos em discussão, porém durante este período o tema praticamente 

não evoluiu Entretanto, durante o período em que vinha sendo pleiteada a busca 

por uma harmonização das normas brasileiras com os padrões internacionais, a 

discussão não evoluiu. A aprovação da Lei 11.638, no final de 2007, acabou 

surpreendendo surpreendeu os profissionais da área, que não mais acreditavam 

que o projeto seria aprovado se mostraram preocupados diante do novo contexto. 

Em matéria publicada após a divulgação dos primeiros balanços com os efeitos 

dessa Lei, o Jornal Valor Econômico assim traduziu esta preocupação: 

 
[...] porém, os números fornecidos ainda estão encobertos por muitas dúvidas. Há 
mais perguntas do que respostas em torno do processo de adaptação dos 
balanços à Lei 11.638 - aprovada no apagar das luzes de 2007, o que deixou o 
prazo para regulamentação apertado. A despeito de toda a confusão existente já 
na homologação da legislação, a CVM tumultuou um pouco mais o ambiente ao 
pedir que as empresas fizessem alguns ajustes já a partir do primeiro trimestre”  
(JORNAL VALOR ONLINE – qual a fonte exatamente? Há várias menções a esse 
jornal nas referências bibliográficas). 

  
Não obstante Embora as mudanças sejam iminentes e bem-vindas, o fato de 

estarem ocorrendo de maneira bastante acelerada justifica a conveniência do o 

presente trabalho neste momento, com o processo ainda em curso. Acredita-se 

que a antecipação das principais barreiras a serem enfrentadas para adoção de 

normas contábeis internacionais pode auxiliar os contadores e gestores das 

companhias a planejarem os processos de transição nas suas empresas. 

 

Pode-se também considerar a experiência do autor A experiência do pesquisador 

como profissional da área contábil e participante de grupos de discussão e fóruns 
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sobre o tema que permite afirmar que há uma percepção no mercado de que 

talvez os profissionais contábeis desse universo não estejam totalmente 

preparados para esta uma nova contabilidade.  

 
em pesquisa qualitativa, a curiosidade inicial para a investigação muitas vezes 
vem da observação do mundo real, emergindo a partir da interação do 
pesquisador e sua experiência direta, o conhecimento tácito, os compromissos 
políticos, os interesses práticos e o crescente interesse acadêmico (MARSHALL, 
1999, p. 25).  [sugiro tirar essa citação – ela não parece necessária aqui]. 

 

Por fim, deve-se destacar que a maior parte dos estudos realizados no Brasil 

sobre contabilidade internacional tem seu foco na constatação dos impactos da 

adoção de normas IFRS ou US-GAAP sobre os resultados das companhias.  Não 

foram encontrados muitos trabalhos buscando que busquem a visão dos 

praticantes de contabilidade acerca das dificuldades para adoção de normas 

internacionais no País. 

 

Uma discussão das principais barreiras a serem enfrentadas nesta transição, 

comparando-se as percepções dos profissionais de contabilidade com os 

resultados de estudos recentes em outros países, irá poderá auxiliar no 

preenchimento de preencher uma lacuna na literatura. Por não esgotar o tema, 

esta dissertação Adicionalmente, ainda no campo acadêmico poderá auxiliar no 

direcionamento dos esforços dos pode servir de mote para trabalhos futuros. 

pesquisadores, que podem desenvolver trabalhos futuros para aprofundar a 

análise das barreiras que forem consideradas mais relevantes. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos No intuito de alcançar os 

objetivos estabelecidos, este estudo está estruturado em três capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. numa sequência que visa facilitar a 

compreensão do problema e dos resultados pretendidos e alcançados com a 

pesquisa. 

 

No capítulo 1, onde foram apresentados apresenta-se o contexto e o estágio atual 

da adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil, a definição dos 
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objetivos da pesquisa bem como a justificativa para a escolha do tema O capítulo 

2 é dedicado a revisão da literatura sobre contabilidade internacional, com 

estudos versando que versam sobre evolução do ambiente regulatório da 

contabilidade no mundo e no Brasil; harmonização contábil; possíveis barreiras no 

processo de harmonização e experiências recentes de harmonização contábil em 

outros países. de forma a fundamentar a análise dos resultados da pesquisa. No 

capítulo 2, trata da explicita-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho de pesquisa, considerando-se os procedimentos adotados na 

coleta de informações, na análise e interpretação dos dados obtidos. com a 

utilização de entrevistas em profundidade junto a expoentes da profissão contábil 

nas empresas, auditorias e meio acadêmico e do método de análise aplicado para 

comparar as percepções destes profissionais sobre as barreiras a serem 

enfrentadas No capítulo 3, apresentam-se os resultados da pesquisa 

investigação, apontando-se para realizada junto aos profissionais, apontando as 

principais barreiras percebidas pelos mesmos profissionais e acadêmicos da área 

contábil, bem como para as características necessárias aos contadores neste em 

um novo cenário. e a relação dos achados da pesquisa com a literatura 

apresentada. 

 

No capítulo 5 a conclusão, onde serão resgatados os objetivos propostos no 

capítulo 1 de modo a constatar se eles foram efetivamente alcançados.      
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Anexo 12 – Introdução 2 (original) 

 

Inúmeros são os motivos que nos levam a ler. Seja para nos informarmos, 

aprendermos ou nos distrairmos, há sempre uma intencionalidade e uma 

aceitabilidade presentes, não só da parte de quem escreve, mas, sobretudo, de 

quem lê.  

Sendo assim, leitura se faz presente em nossa vida desde o momento em 

que entramos em contato com o mundo. Desenvolvendo instintos, despertando 

sentidos, descobrindo sentimentos, desejos, interesses e desinteresses, criando 

expectativas,  aprendemos a pensar, a refletir e a agir com o meio que vivemos e 

com a comunidade a qual pertencemos. Enfim, tudo aquilo que experienciamos e 

vivenciamos se transformam em conhecimentos prévios e é com tais 

conhecimentos que iremos interagir,  inferir e construir novos conhecimentos.  

Por meio da leitura de um texto conversamos com o autor. Nesse diálogo a 

mediação se dá pela interação entre autor-texto-leitor. A interação possibilita ao 

leitor construir significados novos a partir da informação que lhe é dada pelo texto. 

Essa sociabilidade faz com que o autor partilhe com o leitor conhecimentos que 

serão compartilhados com outros conhecimentos adquiridos anteriormente. (cf.: 

(Koch, 1993; Marcuschi, 1999; Solé, 1998; Dell‟Isola, 2001; Colomer e Camps, 

2002; dentre outros) 

Quando o leitor interage com o texto, ele não é mais um mero receptor, 

decodificador dos sentidos do texto ou do autor, mas, sim, do seu próprio sentido, 

ou seja, agora esse leitor também é um co-autor. Como leitor, ele sai à captura de 

sentido, partindo para desvendar os segredos implícitos nas entrelinhas do texto.  

Resumindo, para haver interação entre autor-texto-leitor é fundamental que 

o leitor tenha conhecimentos, pelo menos, semelhantes ao do produtor do texto 

para que possa ser capaz de inferir e construir sentido uma vez que este não se 
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encontra no texto, mas pode ser construído a partir do texto pela interação. (Koch, 

2003a) 

Sabendo-se que num texto há toda uma gama de implícitos e que só serão 

detectados se os participantes da interação tiverem, como pano de fundo, um 

conhecimento sociocognitivo contextual em comum para partilharem (cf Koch, 

2003b, p.17).  

Tendo em vista essa gama de implícitos, nossa questão é de averiguar 

como no processo de inferenciação, o procedimento do professor quando o aluno 

produz uma inferência não-respaldada pelo texto. Nesse sentido, temos como 

objetivos, nesse trabalho, de verificar em produções escritas por alunos de 6ª 

série  as inferências que não encontram respaldo no texto, bem como discutir e 

refletir sobre tais inferências.  

Para tanto, baseamo-nos na concepção sociocognitivo-interacional, à luz 

da Lingüística Textual, dos estudos de Solé (1998), Marchuschi (1993; 2001; 

2005), Fulgêncio e Liberato (2001),  Colomer e Camps (2002), Dell‟Isola (2001), 

Paulino et al (2001), Koch (1993; 2003a; 2003b; 2004; 2005), Van Dijk (2004), 

Mari et al (2005), Perini (2005), Koch e Elias (2006), Almeida (2006), dentre 

outros. 

Tendo em vista que a leitura exerce um papel fundamental na vida do ser 

humano, razão pela qual diversos estudos têm sido realizados sobre o processo 

de construção de sentido e produção de inferências.  

Dentre os estudos já realizados sobre leitura e inferência, observamos que 

o assunto ainda é bastante complexo, contudo, como nosso objetivo de pesquisa 

é investigar casos de produções inferenciais não-respaldados pelo texto, 

destacaremos, primeiramente, o que há de proposto a respeito de leitura, 

inferências e sua classificação, para, depois, analisarmos, segundo tais 

propostas, algumas produções de inferências.  

Segundo Almeida (2006), “quando se quer comunicar uma idéia, o 

enunciador deve ter motivos para supor que o destinatário irá utilizar o contexto 

que conduzirá à interpretação desejada. Sendo assim, para o autor, sempre 
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existirá uma distância entre o que um indivíduo pensa ter dito e o que o outro 

imagina que o primeiro disse, pois essa margem de variação ou instabilidade é 

considerada perfeitamente normal e constante, visto que se encontra incorporada 

no funcionamento da linguagem, que é constitutiva do processo dialógico. 

O autor destaca, também, que a leitura implica subjetividade e 

instabilidade, uma vez que ambos os traços estão ligados ao conhecimento de 

mundo do leitor, às suas crenças, ao conhecimento partilhado com o autor, à 

capacidade de interpretação do leitor ao estabelecer relações e produzir 

inferências, aos tipos de relações interlocutivas entre leitor e autor e àquilo que 

cada um pensa sobre si e sobre o outro. 

Reconhecendo a influência desses três fatores sobre o processo de 

extração de inferências para a compreensão de textos, Dell‟Isola (2001) destaca 

que o efeito da forma de recepção do texto sobre a ação de inferir ainda 

permanece, em boa parte, inexplorado.  

Apesar de o modelo de Graesser e Zwaan só ter sido testado em adultos, 

Ferreira e Dias (2004) lembram que é importante que sejam identificadas, 

também, inferências elaboradas por crianças, quando da leitura de um texto 

narrativo, bem como qual a influência do conhecimento geral de tais crianças 

sobre a construção de uma representação textual.  

Levando em conta as observações de Ferreira e Dias (2004), os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) e os estudos teóricos desenvolvidos neste 

trabalho, justificamos que a escolha do conto, O caso do espelho, usado para a 

verificação e discussão das inferências não-respaldadas pelo texto, é recontado 

por Ricardo Azevedo e ilustrado por Arlacão. Ele foi publicado em edição especial 

(s/d) pela Editora Abril, na Revista do Professor da Nova Escola – contos para 

crianças e adolescentes - volume 2, nas páginas 34 e 35. 

A escolha desse conto ocorreu pelo fato do autor usar não só um 

vocabulário fácil e acessível aos conhecimentos prévios dos alunos, mas também 

pelo contexto social e cultural ser bem próximo a dos alunos de 6ª série, sujeitos 

dessa pesquisa. 
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Chamamos a atenção para as gravuras que ilustram o conto (capítulo 3). 

Apesar de ser considerada como uma interferência no processo inferencial (cf. 

Dell‟Isola, 2001), no conto, a ilustração imita um cenário real de discussão entre 

casais. 

No que se refere ao cenário, Ricardo Azevedo explora muito bem os 

detalhes sociais e culturais do dia-a-dia de um casal, levando o leitor a interagir 

com o texto. Essa interação é mediada a partir das pistas textuais deixadas pelo 

autor para que o leitor vá preenchendo as possíveis lacunas implícitas e, assim, 

construir sentidos para/ sobre o texto. (cf. Koch, 1993; Marcuschi, 1999; Dell‟Isola, 

2001; Ferreira e Dias, 2004; entre outros).  

Assim como acontece em interações face a face, as ilustrações de gestos, 

de expressões fisionômicas, de sinais gráficos e onomatopaicos proporcionam 

para a narrativa uma visualização da cena de briga entre casais, e isso na leitura 

é elemento gerenciador de diversos tipos de inferências. 

Tendo em vista as considerações nessa introdução, esclarecemos que 

nosso trabalho está dividido em quatro capítulos e uma conclusão. No primeiro 

capítulo trataremos sobre leitura e compreensão; no segundo, sobre inferências e 

sua classificação; e no terceiro, sobre estratégias de ensino de leitura 

compreensão.  
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Anexo 13 – Introdução 2 (copidesque) 

 

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino 

de Língua Portuguesa e tem por tema a produção de inferência e avaliação da 

compreensão leitora. Sabendo que toda leitura implica inferência, o trabalho se 

justifica visto que inferência é entendida como uma estratégia cognitiva por meio 

da qual o leitor constrói sentidos, produzindo informação nova a partir de 

informações dadas, em um determinado contexto, e deve ganhar especial 

destaque no ensino da leitura.  

Assim sendo, temos por objetivo geral contribuir para o ensino de leitura, 

de modo a enfatizar na interação autor-texto-leitor a produção de inferências e de 

um sentido para o texto. Nosso objetivo específico é verificar inferências 

produzidas por alunos decorrentes do processo de leitura e analisá-las 

considerando as orientações que o texto apresenta e a ativação de 

conhecimentos que os alunos possuem armazenados na memória. 

Para a realização da pesquisa, situamo-nos no campo da Lingüística 

Textual, destacando estudos sobre texto e leitura realizados por Beaugrande 

(1997), van Dijk (2004), Koch (2003a, 2003b, 2004), Marcuschi (1999) e Kleiman 

(2004), bem como em estudos sobre inferências realizados por Marcuschi (1999, 

2003, 2005, 2008), Dell‟Isola (2001) e Koch (1993).  

Consideramos igualmente importante destacar que a leitura não é um 

processo mecânico, mas, sim, uma atividade complexa que exige do leitor 

conhecimentos vários para construção de inferências e, conseqüentemente, para 

produção de sentido. Assim, além de a leitura ser uma atividade centrada na 

interação autor-texto-leitor, os sujeitos-leitores são vistos como 

“atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se 

constroem e são construídos no texto, considerado o próprio lugar da 

interação e da constituição dos interlocutores.” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10-11, 

grifos das autoras). 
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Especificamente no que se refere à compreensão, consideramos 

importante destacar que sempre existirá uma distância entre o que um indivíduo 

pensa ter dito e o que o outro imagina que o primeiro disse, ainda que os 

indivíduos utilizem a mesma língua, uma vez que a situação, o tipo de relação 

interlocutiva, o propósito, o momento da história pessoal de cada um, o humor, o 

conhecimento de mundo, a capacidade interpretativa, etc. interferem no processo 

de leitura e compreensão. 

Dessa forma, podemos dizer que a leitura implica também subjetividade e 

instabilidade, visto que se trata de uma atividade relacionada ao conhecimento de 

mundo do leitor, às suas crenças, ao conhecimento partilhado com o autor, à 

capacidade de interpretação do leitor ao estabelecer relações e produzir 

inferências, aos tipos de relações interlocutivas entre leitor e autor e àquilo que 

cada um pensa sobre si e sobre o outro.  

Em relação às inferências, sabemos que exercem forte influência na 

construção de sentidos do texto, ponto que vale ressaltar, pois, em um processo 

de leitura, o leitor constrói várias inferências. Nesse processo, surgem as mais 

inesperadas compreensões, resultado do conhecimento contextual, experiencial, 

sociocultural e de crenças individuais.   

Assim, tendo em vista os objetivos deste trabalho, estabelecemos os 

procedimentos metodológicos: 

 

1. revisão da literatura sobre leitura e produção de inferências para a 

constituição da fundamentação teórica da pesquisa;  

2. verificação de inferências em comentários escritos de alunos de 6ª série do 

ensino fundamental, ciclo II; 

3. comentários dos resultados a respeito das inferências.  

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além da introdução, 

das considerações finais, das referências bibliográficas e dos anexos. 
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No capítulo 1, abordaremos a leitura e a compreensão sob o ponto de 

vista sócio-interacional, segundo o qual a leitura é entendida como uma atividade 

centrada na interação autor-texto-leitor, tendo por base os autores citados 

anteriormente.   

Por sua vez, no capítulo 2, trataremos de inferências, haja vista que toda 

leitura envolve um processo de construção de informações novas a partir de 

informações dadas, em um determinado contexto, conforme os autores já 

anunciados.   

Por fim, no capítulo 3, verificaremos, em comentários escritos de alunos 

de 6ª série do ensino fundamental, ciclo II, inferências produzidas, bem como 

comentaremos os resultados obtidos. 

Com este trabalho, esperamos contribuir para o ensino de leitura, 

considerando o leitor um sujeito socialmente ativo que interage com o texto-autor, 

construindo uma multiplicidade de sentidos que variam segundo o conhecimento 

prévio, o objetivo e o momento situacional de leitura. 
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Anexo 14 – Introdução 3 (original) 

 

Este trabalho tem como tema a interação entre texto e leitor. Buscamos, com esta 

pesquisa, apresentar uma contribuição para o ensino da leitura, uma vez que observamos as 

dificuldades que nossos alunos apresentam em estabelecer um diálogo com o texto. 

 

Justifica-se o trabalho pela necessidade de aperfeiçoar nossos conhecimentos sobre 

a interação entre texto e leitor no processo da leitura para que, assim, possamos melhorar 

nosso desempenho como professores de Língua Portuguesa e, conseqüentemente, 

apresentar aos nossos alunos uma abordagem mais eficiente no ensino da leitura. 

 

Nesse sentido, sabe-se a importância da escola na formação desses leitores e, nossa 

preocupação é intensificada, pois freqüentemente, observamos os baixos desempenhos dos 

alunos na compreensão de textos escritos e nas avaliações internas e externas das escolas 

brasileiras, fatos que comprovam que a escola contemporânea, por razões diversas, não 

tem exercido eficientemente seu papel. 

 

Dessa forma, as tendências atuais dos estudos lingüísticos permitem que adotemos 

essa postura, pois consideram que o texto tem o propósito de não só informar, mas também 

de propiciar a interação com o leitor, de modo que a comunicação se estabeleça. Essa 

interação, por sua vez, completa-se quando o leitor realiza o processo de compreensão e 

interpretação. 

 

O fato de os interlocutores não dividirem o mesmo espaço e o mesmo tempo pode 

resultar numa barreira para o estabelecimento da comunicação, mas, por outro lado, a 

língua oferece vários recursos que facilitam a leitura e garantem o processo de 

compreensão por parte do leitor, estabelecendo, assim, a interação. 

 

Nossa hipótese fundamenta-se que por meio dos recursos lingüísticos como: a 

coerência, a intertextualidade, os implícitos e o conhecimento prévio, o leitor interage com 

o texto.  

Acreditamos, também, que para o ensino da leitura ser significativo o professor 

precisa explorar estes recursos lingüísticos nas aulas de língua portuguesa para que seus 
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alunos não fiquem apenas no âmbito da decodificação, mas que possam interpretar e 

compreender a linguagem textual, assim, desenvolvendo e ampliando sua competência 

leitora.  

 

Estamos na era da comunicação e da informação, e as relações econômicas, sociais, 

culturais e políticas estão multifacetadas e não mais permitem leituras que objetivem uma 

única interpretação, estável e universal, nem mesmo leitores apenas de livros. Pelo 

contrário, hoje é cada vez mais necessário que a criança, o jovem ou o adulto sejam 

capazes de compreender as muitas linguagens e os múltiplos códigos que envolvem a 

leitura, que, de alguma maneira, também se estende à leitura da pintura, do cinema, do 

teatro, da propaganda, do jornal, do poema ou da intranet. A verdadeira prática de leitura 

ultrapassa a decodificação de letras ou imagens visuais e a extração de informações. 

 

Ela é um processo em que o leitor é instigado a desenvolver um trabalho ativo que é 

o de construção de significados a partir do texto base. Esses significados são elaborados a 

partir de conhecimentos já incorporados que fornecem informações sobre o assunto, sobre 

o tipo material que serve de suporte ao texto, não importando se jornal, revista, livro, 

televisão ou outros elementos próprios da língua. 

 

Durante o ato da leitura somos conduzidos a atribuir significados em sentido amplo 

ao mundo e em sentido específico ao texto lido. Podemos dizer que a leitura não se 

caracteriza por ser um processo linear, na medida em que é possível realizar diferentes 

leituras e questionamentos sobre um mesmo texto. Essa elaboração ativa de significados é 

feita pelo leitor, e não por um agente externo que simplesmente realiza perguntas de 

compreensão sobre o objeto de leitura. 

 

Ao fazer-se leitor, o sujeito tem a possibilidade de compreender a sociedade, 

valendo-se de um maior alcance intelectual e ampliando sua visão do mundo. Para tanto, a 

leitura passa, inicialmente, pela capacidade de reconhecer e decifrar símbolos e sinais, mas 

vai além, por meio do trabalho mental que é desencadeado e se torna gradualmente 

reflexivo com as combinações que o sujeito realiza entre unidades de pensamento. Chega-

se, então, a uma etapa mais avançada, que requer do leitor a capacidade de compreender e 

dar sentido aos símbolos e sinais, completando a leitura com seu entendimento, sua 
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interpretação e avaliação, interferindo e ampliando o ato de ler. Segundo Roger Chartier 

(1996, p.37): 

 

O trabalho de leitura é, em grande parte, um processo de produção de 

sentido no qual o texto participa mais como um conjunto de obrigações (que o 

leitor toma mais ou menos em consideração) do que como estrita mensagem. A 

partir de então, pensamos poder mostrar que as inferências inerentes ao ato léxico 

apóiam-se mais sobre a capitalização cultural específica de cada leitor do que 

sobre a aprendizagem escolar de uma técnica de decifração. 

 

Quando se tem clareza para entender que a leitura constitui-se numa dimensão 

fundamental do domínio da linguagem e da construção do conhecimento, faz-se necessário 

admitir que a prática que a escola tradicionalmente vem adotando em nada contribui para a 

efetivação desses aspectos, pois geralmente os alunos passam pela escola e podem 

memorizar informações sobre regras gramaticais, normas de concordância e classificação 

de textos de acordo com sua tipologia, passando ao largo do desenvolvimento de 

competências para se constituírem leitores. 

 

O ato de ler é o processo de "construir significado" a partir do texto. Isso se torna 

possível pela interação dos elementos textuais com os conhecimentos do leitor. Quanto 

maior for a concordância entre eles, maior a probabilidade de êxito na leitura. 

 

A arte da leitura é o fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a 

vida através da palavra. A leitura oferece um passeio indescritível por situações e lugares 

que, se não em fantasia, não se é permitido arriscar a ousar, desvendar ou conhecer.  

 

O ato de ler abre novos caminhos, novas perspectivas, novas idéias, pois o mundo 

da leitura é mágico. Isto porque as palavras têm o poder de nos envolver e transportar para 

um lugar que não é só imaginário, mas também real. A necessária adequação dos textos às 

diversas etapas do desenvolvimento infanto/juvenil é um dos fatores importantes para uma 

participação efetiva do leitor. 

 

A leitura é um desafio que tem como objetivo o trabalho de linguagem que: 
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 leve o aluno a observar, perceber, descobrir, e refletir sobre o mundo e interagir 

com seu semelhante através do uso funcional de linguagens; 

 desenvolva a competência do educando no uso da língua para a solução de 

problemas cotidianos; 

 possibilite o acesso à produção cultural da humanidade e a participação plena no 

mundo letrado. 

 

A falta de interesse pela leitura é um dos principais questionamentos que os 

educadores fazem em relação às crianças e aos jovens que lêem tão pouco. Igualmente, 

escritores e educadores dividem suas angústias frente a uma população que, não tendo 

incorporado o hábito da leitura, como forma de prazer e enriquecimento cultural, corre o 

risco de não ser ator e nem autor no mundo globalizado ou não, que as rodeia. 

 

É nessa perspectiva que essa pesquisa se insere e se desenvolve, já que, de acordo 

com a abordagem pragmática da linguagem, que considera o texto um evento discursivo 

constituído por fatores de ordem lingüística, cognitiva e social, temos por objetivo 

específico neste trabalho verificar quais recursos lingüístico-textuais são utilizados pelo 

produtor do texto para estabelecer a interação com o leitor. 

 

Buscamos os fundamentos da Lingüística Textual, especificamente, sobre texto e os 

fatores que o constituem, os implícitos e o texto como resultado da união de fatores 

lingüísticos e sócio-interacionais. Recorremos, também, à Teoria do Processamento do 

Discurso, que orienta o processo de compreensão do leitor de acordo com seus 

conhecimentos prévios. 

 

A partir desses estudos, optamos por analisar crônicas, pois atualmente muitos 

professores fazem seus alunos lerem cada vez mais esse gênero devido a simplicidade e a 

linguagem direta que possuem, mas que, ao mesmo tempo, conseguem mostrar toda a 

excelência da realidade e dos fatos cotidianos, fazendo com que o leitor interprete e 

compreenda melhor o texto. 

 

Para a concretização do objetivo proposto, organizamos este trabalho, além desta 

Introdução e da Conclusão, em três capítulos: 
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No primeiro capítulo, como nosso trabalho possui fundamentos de cunho 

pedagógico, primeiramente, abordamos os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa do Ciclo II (os PCNs) que norteiam todo o trabalho político-pedagógico do 

ensino nos dias atuais, especificamente no ensino da leitura. No mesmo capítulo dedicamos 

um subtítulo relacionado ao gênero textual Crônica por ser nosso corpus de estudo e 

análise.  

 

No segundo capítulo, procuramos conceituar a linguagem, o sujeito e a interação. 

Discutimos estes aspectos, adotando uma abordagem pragmática de linguagem. A 

concepção de texto e de sua tipologia é orientada pela Lingüística Textual, segundos as 

teorias propostas por Koch (2000, 2002, 2003, 2004), Beaugrande e Dressler (1981) e 

Ducrot (1977), privilegiando a Coerência, a Intertextualidade e os Implícitos. A Teoria do 

Processamento do Discurso postulada por van Dijk (2002) orientará a compreensão do 

conhecimento prévio do indivíduo. 

 

No terceiro capítulo, apresentamos uma análise dos textos selecionados segundo 

os princípios teóricos discutidos no segundo capítulo, na qual mostramos os recursos 

lingüístico-textuais presentes em cada texto, privilegiando uma postura interacional. 

 

E, por fim, apresentamos as Referências Bibliográficas e os Anexos que são os 

textos utilizados como corpus para análise e estudo de nossa pesquisa. 

 

Com este trabalho, não temos a intenção de propor uma metodologia, mas 

pretendemos apresentar uma proposta de leitura, na qual privilegiamos uma postura 

dialógica entre o texto e o leitor, para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. 
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Anexo 15 – Introdução 3 (copidesque) 

 

É fato rotineiro ouvirmos dos professores que seus alunos não sabem ler, 

mas, por outro lado, também é praxe nos depararmos com docentes 

despreparados para promover condições na sala de aula que possibilitem um 

adequado desenvolvimento da competência leitora dos estudantes. Esse 

despreparo tem a ver com o fato de muitos professores ainda embasarem seu 

trabalho em uma concepção mecanicista em relação às atividades de leitura, 

encarando o ato de ler, de modo geral, apenas como uma atividade de 

decodificação de signos lingüísticos. 

 

Diante de uma nova concepção de leitura que considera o ato de ler como 

um processo de interação entre texto e leitor, em 1998, com a finalidade de 

auxiliar professores a buscarem novas metodologias de ensino, foram publicados, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa. Os PCN 

propõem que o ato de ler constitui uma atividade humana, histórica e social. 

Desse ponto de vista, em aulas de leitura, de acordo com as diretrizes dos PCN, o 

aluno deve ser capaz de, entre outros fatores, analisar criticamente os diferentes 

discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação de 

textos, contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões. 

 

Conforme preconizam os PCN, o sentido do texto escrito é construído em 

um processo dialógico entre autor, texto e leitor. O texto, desse ponto de vista, é 

um lugar de interação e os leitores são seus interlocutores, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos (KOCH, 2003b, p.17). 

Nessa concepção o texto contém toda uma gama de implícitos, dos mais variados 

tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 

sociocognitivo dos participantes da interação (sequentia). 

 

A compreensão deixa assim de ser considerada como simples atividade de 

decodificação e passa a ser encarada como uma atividade social de produção de 

sentido no interior de um evento comunicativo. Corroborando com essa idéia, 
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Brandão (1998, p.198) destaca que o leitor, sendo um dos sujeitos da atividade de 

linguagem, institui-se no texto em duas instâncias: 

 

- no nível pragmático, o texto, enquanto objeto veiculador de uma 
mensagem, está atento em relação ao seu destinatário, 
mobilizando estratégias que tornem possível e facilitem a 
comunicação. [...] o outro-destinatário se instala no próprio 
movimento de produção do texto, na medida em que o autor 
orienta sua fala tendo em vista o público-alvo selecionado; 
 
- no nível lingüístico-semântico, o texto é uma „potencialidade 
significativa‟ que se atualiza no ato da leitura, levado a efeito por 
um leitor instituído no próprio texto, capaz de reconstruir o 
universo representado a partir das indicações, pistas, que lhe são 
fornecidas. É o movimento da leitura, o trabalho de elaboração de 
sentidos que dá concretude ao texto. 

 

Em outras palavras, o processo interacional que se estabelece na atividade 

de leitura constitui-se por meio de estratégias utilizadas pelo autor e pelo leitor do 

texto, no intuito de construírem o sentido. Acreditamos que o conhecimento de 

tais estratégias pelo professor pode auxiliá-lo a aprimorar sua prática pedagógica 

em salas de aula de leitura. 

 

Sendo assim, consideramos que, ao recorrer à intertextualidade, aos 

conhecimentos prévios, e aos conteúdos de pressuposição, o leitor pode acionar 

meios pelos quais ele completa a informação, utilizando as suas competências 

lingüística e comunicativa. A Intertextualidade proporciona um diálogo com outros 

textos, os conhecimentos prévios constituem toda uma gama de conhecimentos 

(lingüístico, textual, de mundo, social e pragmático) e os conteúdos pressupostos 

dependem do domínio de um repertório lingüístico para a sua compreensão. Por 

conseguinte, temos como pressuposto de pesquisa que tais estratégias 

constituem elementos facilitadores da construção de sentidos na leitura.  

  

Com respeito à atividade de leitura, destacamos o gênero crônica, que, 

além de propiciar uma instigante análise textual por meio da qual podemos 

observar conhecimentos prévios envolvidos na leitura; elementos de 

intertextualidade, exigindo certo conhecimento do leitor; e conteúdos de 

pressuposição. Além disso, a crônica constitui elemento mobilizador para a 

reflexão e discussão de temas transversais como trabalho, cidadania, ética e 
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pluralidade cultural, promovendo também a aproximação de diferentes áreas do 

saber, possibilitando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com 

professores das diversas áreas de estudo. 

 

Temos, portanto, como pergunta de pesquisa o seguinte questionamento: 

como explorar a intertextualidade, os conhecimentos prévios e os implícitos 

(elementos de pressuposição) na leitura de crônicas?  

 

Apoiadas nessas idéias e em nossa experiência como professora de 

Língua Portuguesa (LP) em salas de aula de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio – nas quais constatamos a 

dificuldade do aluno em relação à leitura de textos escritos – procuramos 

desenvolver este trabalho com o qual esperamos contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem da leitura. 

 

 Assim, a pesquisa tem como objetivo central verificar como ocorrem a 

intertextualidade, os conhecimentos prévios e os conteúdos pressupostos no 

gênero crônica e como eles atuam no processo de interação entre o leitor e o 

texto. A fim de cumprir o objetivo central, utilizando como corpus quatro crônicas, 

temos três objetivos específicos:  

 

 analisar os conhecimentos prévios que o texto exige para a construção de 
seus sentidos;  

 analisar os elementos de intertextualidade presentes nas crônicas 
selecionadas;  

 analisar as marcas de pressuposição presentes no corpus. 
 

Para o desenvolvimento do trabalho, buscamos os fundamentos da 

Lingüística Textual, especificamente, sobre texto e os fatores que o constituem 

(Beaugrande & Dressler, 1981 e Beaugrande, 1987); na perspectiva socio-

interacional cognitiva da Lingüística Textual postulada por van Dijk (2002) e seus 

seguidores, (Koch & Travaglia, 2003) e nos  conceitos postulados por Ducrot 

(1977; 1980 e 1987) acerca de conteúdos implícitos, notadamente os conteúdos 

pressupostos.  
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Para compreendermos melhor o fenômeno da produção de textos escritos 

importa entendermos previamente o que caracteriza o texto, escrito ou oral, 

unidade lingüística comunicativa básica, uma vez que o que as pessoas têm para 

dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos. Podemos 

definir texto ou discurso como ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer 

extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. 

 

É importante ressaltar que o texto é uma unidade de linguagem em uso, 

cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação sócio-

comunicativa. Uma série de fatores pragmáticos contribui para a construção de 

seu sentido e tem papel determinante em sua produção e compreensão.  

 

Desse modo, o que é pertinente numa situação pode não o ser em outra. O 

contexto sociocultural em que se insere o texto também constitui elemento 

condicionante de seu sentido, na produção e na recepção, na medida em que 

delimita os conhecimentos partilhados pelos interlocutores. 

 

A segunda propriedade básica do texto é o fato de ele constituir uma 

unidade semântica. Uma ocorrência lingüística, para ser texto, precisa ser 

percebida pelo leitor como um todo significativo. Finalmente, o texto se 

caracteriza por sua unidade formal, material. Seus constituintes lingüísticos 

devem se mostrar reconhecíveis e integrados, de modo a permitir que ele seja 

percebido como um todo coeso. 

 

Desse ponto de vista, apoiados em Koch (2003a), podemos afirmar que um 

texto será bem compreendido quando avaliado sob três aspectos: 

 

a) o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação 

informacional e comunicativa; 

 

b) o semântico-conceitual, de que depende sua coerência; 

 

c) o formal, que diz respeito à sua coesão. 
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Relacionando os conceitos de texto e textualidade, podermos dizer, em 

princípio, que a unidade textual se constrói, no aspecto sócio-comunicativo, por 

fatores pragmáticos, como a intertextualidade e os conhecimentos prévios e as 

inferências; no aspecto semântico, pela coerência; e, no aspecto formal, pela 

coesão. É possível, no entanto, repensar esse arranjo, se considerarmos que a 

intertextualidade e os conhecimentos prévios dizem respeito, também, à matéria 

conceitual do discurso, na medida em que lidam com conhecimentos partilhados 

pelos interlocutores. Ao mesmo tempo em que contribuem para a eficiência 

pragmática do texto, conferindo-lhe interesse e relevância, esses dois fatores 

também se colocam como constitutivos da unidade lógico-semântico-cognitiva do 

discurso, ao lado da coerência. 

 

Segundo Kleiman (2004), é mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o textual, o conhecimento de 

mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 

justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é 

considerada um processo interativo. 

 

Com respeito aos diversos conhecimentos envolvidos na leitura de textos, 

vale lembrar que, segundo Beaugrande e Dressler (1981), o princípio de 

intertextualidade é aquele que concerne aos fatores que fazem a utilização de um 

texto dependente do conhecimento de outros textos. Inúmeros textos só fazem 

sentido quando entendidos em relação a outros textos, que funcionam como seu 

contexto. Isso é verdade tanto para a fala coloquial, em que se retornam 

conversas anteriores, quanto para os pronunciamentos políticos ou o noticiário 

dos jornais, que requerem o conhecimento de discursos e notícias já divulgadas, 

que são tomados como ponto de partida ou são respondidos.  

 

Consideramos o princípio de intertextualidade, os conhecimentos prévios e 

o reconhecimento e a compreensão de conteúdos pressupostos como estratégias 

de leitura e, como meio de verificação desses fenômenos, elegemos o gênero 

crônica, que trata de fatos cotidianos, que podem ser facilmente resgatados pelos 
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alunos. Assim sendo, desenvolvemos o presente trabalho a fim de verificar como 

essas estratégias se realizam na leitura. 

Para o cumprimento do objetivo proposto, adotamos os seguintes 

procedimentos: 

 

 revisão das diretrizes dos PCN que se referem ao ensino de leitura, uma 
vez que esta pesquisa é de caráter pedagógico; 

 revisão de teorias que tratam da peculiaridades lingüísticas do gênero 
crônica; 

 revisão da literatura sobre intertextualidade, conhecimentos prévios, 
considerando, principalmente, os estudos de Beaugrande & Dressler 
(1981); Koch (2003a; 2003b; 2003c e 2004); (Koch & Travaglia, 2003) 
respectivamente; 

 revisão da literatura sobre implícitos (pressuposição), principalmente os 
estudos desenvolvidos por Ducrot (1977; 1980 e 1987) e seus seguidores; 

 construção do capítulo de fundamentação teórica; 

 estabelecimento das categorias de análise, de acordo com a 
fundamentação teórica; 

 análise de quatro crônicas, a título de exemplificação; 
 

Quanto a sua estrutura, esta dissertação, além da introdução, das 

considerações finais, das referências bibliográficas e dos anexos, está organizada 

em três capítulos.  

 

No primeiro capítulo, apresentamos as concepções que subjazem às 

diretrizes dos PCN voltadas para o ensino de leitura em salas de aula do Ciclo II 

(5a a 8a séries), enfocando a necessidade de proporcionar ao aluno o contato com 

diversos gêneros textuais. Na seqüência, privilegiamos o gênero crônica, 

considerando seus elementos constitutivos. 

 

No segundo capítulo, apresentamos a base teórica do trabalho, enfocando 

a natureza interacional da linguagem, à luz dos estudos de Koch (2003 e 2004), a 

noção de conhecimento prévio como procedimento interpretativo (Koch & 

Travaglia, 2003); o princípio da intertextualidade (Beaugrande & Dressler, 1981; 

Koch, 2003a; 2003b; 2003c e 2004); e os aspectos relacionados ao fenômeno de 

pressuposição, conforme estudos de Ducrot (1977; 1980 e 1987). 

No terceiro capítulo, apresentamos, a título de exemplificação, a análise de 

quatro crônicas: Policiais paulistanos, Loucas por um bisturi, Cursinho para 
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motorista e Idade das palavras, de Walcyr Carrasco retiradas da revista semanal 

Veja, considerando os princípios teóricos tratados no capítulo 2, ou seja, os 

conhecimentos prévios; o princípio da intertextualidade; e os pressupostos. 
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Anexo 16 – Introdução 4 (original) 

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino que vem se 

desenvolvendo em larga escala para o oferecimento de cursos no ensino 

superior, principalmente,  após a criação da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), em 1995, e a  abertura legal da modalidade de ensino pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB). 

 Com a criação da SEED e a liberação legal do ensino a distância, pode-se 

afirmar, segundo Fernando Haddad (2005), Ministro de Estado da Educação, que 

a educação superior a distância começou a fazer parte das políticas públicas 

voltadas para a promoção da educação inclusiva e cidadã e do projeto de 

desenvolvimento sustentável para a nação, em todas as suas dimensões. 

É nesse contexto que a SEED com a colaboração das três esferas do governo, as 

instituições de educação superior e a sociedade civil construíram o Programa 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem como principal objetivo, a busca, a 

ampliação e interiorização da oferta de cursos e programas de educação superior, 

por meio da EAD, visto que essa modalidade de ensino encontra um ambiente 

propício ao seu desenvolvimento que se refere ao uso da tecnologia de 

informação e à ampliação da comunicação avançada.  

A implantação da Universidade Aberta Brasil iniciou-se com o curso de 

Administração para funcionários da área técnico-administrativa do Banco do Brasil 

(e também uma das instituições entusiastas e patrocinadoras do projeto), a partir 

dessa implantação, a educação a distância vem sendo adotada pelas instituições 

federais de ensino superior como uma forma de ampliar e expandir as ofertas de 

vagas universitárias que estão muito aquém da demanda atual.(c.f SEED,2006) 

O maior objetivo do programa é a democratização do acesso à educação no País, 

pela inclusão digital, reduzindo, assim, as desigualdades na oferta de ensino 

superior. 
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O programa UAB justifica o desenvolvimento acelerado da educação superior a 

distância e a adesão a ela nas instituições de ensino, assim como afirma a 

necessidade de as instituições que não oferecem cursos nessa modalidade 

atualizarem-se, pois, em um futuro próximo, aquelas que não possuem 

experiência em EAD poderão ficar defasadas em relação a atualidade 

educacional. 

É importante salientar que essa adesão deve ser feita com seriedade, de forma a 

contribuir com a formação do aluno. Para isso é necessário que os cursos 

oferecidos tenham qualidade e os envolvidos sejam comprometidos com o 

processo, pois há muitas instituições que oferecem essa modalidade de ensino de 

forma precária, isto é, sem garantias das condições básicas para o 

desenvolvimento de cursos com qualidade. 

De acordo com as orientações contidas nos referencias de qualidade para a 

educação superior à distância (SEED/MEC, 2007), um projeto de curso superior a 

distância precisa de forte compromisso institucional em termos de garantir o 

processo de formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo 

do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. 

Além disso, devem compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, 

aspectos pedagógicos, recursos humanos e infra-estrutura, tais como: concepção 

de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de 

comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infra-estrutura 

de apoio; gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. 

Como temos por objetivo verificar em que medida os feedbacks, em curso de 

graduação a distância, contribuem para estabelecer o envolvimento do aluno no 

seu processo de aprendizagem em específico para a construção de seu 

conhecimento e quais estratégias podem ser utilizadas pelo tutor virtual ou 

professor para produzi-los, de acordo com esse propósito, decidimos analisar os 

feedbacks, dentre as diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelos 

membros participantes desse processo, pois temos por pressuposto que ele, em 

um curso de EAD é primordial para a aprendizagem e se não for adequado, pode 

comprometer o processo. 
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Para a elaboração desta dissertação utilizaremos como base os procedimentos 

da pesquisa exploratória, pois como salienta Gil (2007:41) esse tipo de pesquisa 

“tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições”. Nossa hipótese é a de que os feedbacks contribuem para a construção 

de conhecimentos dos alunos e que a maneira como eles são produzidos são 

essenciais para motivá-los ou não em sua aprendizagem, porém não tínhamos 

dados que garantiam essa intuição, por isso decidimos realizar essa pesquisa, 

com objetivo de verificar se a nossa hipótese se confirma. 

Como trata-se de uma pesquisa explanatória recorremos à pesquisas 

bibliográficas e ao estudo de caso. Segundo Gil (2005) a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado sobre o assunto e é constituído 

principalmente de livros e artigos. O estudo de caso permite um delineamento 

mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto real. 

O corpus selecionado são os feedbacks produzidos por tutores virtuais, de um 

curso de Pedagogia na modalidade a distância de uma universidade federal do 

Estado de São Paulo, como parte diagnóstica ou avaliativa das atividades 

realizadas pelos alunos. 

Conforme consta no projeto Pedagógico da instituição (2006; 2007) O inicio dos 

cursos a distância na Universidade pesquisada é muito recente, suas 

primeiras vagas surgiram em 2007 levando a Universidade a se enquadrar no 

quadro das universidades públicas de ensino superior a distância.  

Atualmente essa instituição oferece sete cursos em nível superior. Dois em 

licenciatura, Educação Musical e Pedagogia; dois em bacharelado, Engenharia 

Ambiental e Sistemas de Informação; um em tecnologo; tecnologia 

Sucroalcooleira e dois de  aperfeiçoamento, Gênero e Diversidade na Escola e 

Inclusão Educacional do Deficiente Visual: Baixa Visão e Cegueira na Educação 

Infantil.  

O público alvo que a Instituição  procura atender, assim como a estrutura da UAB, 

são aqueles  que não podem, por razões pessoais ou profissionais, freqüentar um 

http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
http://uab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/Curso_show.action?id=733
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curso presencial numa universidade pública, pois acreditam ser importante, para o 

desenvolvimento e amadurecimento do jovem adulto, recém egresso do ensino 

médio, a convivência e a vida no campus presencial como parte da sua formação 

pessoal. 

No seu primeiro vestibular (2007), para essa modalidade de ensino, essa 

instituição disponibilizou mais de 1850 vagas distribuídas pelos Estados da 

Bahia, de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo  para 

cursos de graduação em Educação Musical, Engenharia Ambiental, 

Pedagogia, Sistema de Informação e Tecnologia Sucroalcooleira. Para isso, 

conta com o auxilio de 30 pólos municipais de apoio presencial e com um 

grupo de profissionais qualificados para proporcionar um ensino com 

qualidade e tecnologia aos estudantes. 

A estrutura de apoio ao estudante é composta por dois ambientes: On Line e 

Presencial.  

No primeiro ambiente, o aluno tem como mídia o computador que lhe 

proporciona acesso ao sistema virtual de aprendizagem, AVA MOODLE, onde 

realiza a maior parte das aulas.  

Como apoio para se comunicar, conta com diversas ferramentas, entre elas, o 

bate-papo, a teleconferência, o telefone, que fazem parte da relação síncrona, 

o e-mail, a carta, o fax e o fórum, feedbacks, que fazem parte da relação 

assíncrona. Além disso, todos os alunos têm acesso a Materiais, como CD 

Roms, Vídeos ,  DVD‟s , Internet e guias de estudo. 

No segundo ambiente, tem a sua disposição o Pólo de apoio presencial, onde 

pode ter acesso aos laboratórios para realização das atividades diárias, faz as 

avaliações presenciais, as práticas em laboratórios, estágios, aulas práticas e 

trabalhos em grupo. 

Os grupos envolvidos no Sistema UAB estão hierarquicamente dispostos em 

administração, composta pela reitoria e todos os órgãos responsáveis pelo 

desenvolvimento acadêmico; a comissão de implantação, grupos de professores 

efetivos da universidade selecionado para atuar durante o período de implantação 
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do Sistema UAB-UFSCar; Coordenação da UAB- Ufscar, professores indicados 

para dirigir o sistema; Coordenação de cursos, representada pelos respectivos 

coordenadores dos cursos a serem oferecidos pela Universidade; coordenação de 

disciplinas, representada pelos professores de cada disciplina dos cursos; equipe 

de tutores, divididos em tutoria virtual e presencial; Equipe de apoio presencial, 

grupo de profissionais, composto por coordenador do pólo, tutores presenciais e 

apoio técnico-logístico para biblioteca, laboratórios, secretaria, manutenção de 

computadores etc. (c.f. Projeto Pedagógico, 2006;2007) 

A proposta desta pesquisa é resultado da experiência de três anos na função de 

tutora presencial da Instituição em um de seus polos em que se verifica o quanto 

o feedback é utilizado pelos tutores virtuais e pelos alunos como uma ferramenta 

essencial de interação. 

O objetivo da instituição com o curso de Pedagogia do qual selecionamos o 

corpus para a análise, conforme consta no projeto político Pedagógico (2006; 

2007), é o de formar o(a) pedagogo(a) para atuar na docência das séries iniciais 

do ensino fundamental e educação infantil, em que suas principais  funções  é a 

de contribuir na tarefa de democratizar o acesso aos conhecimentos, visando a 

promoção da melhoria nas condições de vida das pessoas. O curso tem a 

duração de 3200 horas (três mil e duzentas horas), distribuídas em 8 (oito) 

módulos. 

A grade curricular esta estruturada em cinco bases temáticas: Cultura, elementos 

presentes no processo ensino aprendizagem, a escola e os processos 

pedagógicos, os conteúdos nas áreas de ensino na educação da criança: 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, e experiências, pesquisa 

e práticas pedagógicas. 

Para alcançarmos os objetivos propostos, este trabalho apresenta a seguinte 

forma:  

No primeiro capítulo “Educação a distância” descrevemos e discutimos questões 

primordiais para a modalidade da Educação a distância com o objetivo de 

evidenciar que para que haja uma educação de qualidade nessa modalidade de 
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ensino é necessário compreender o histórico de seu desenvolvimento, inclusive a 

concepção de educação que mais corresponde às suas demandas, levando em 

consideração que tanto professor como alunos devem obter competências 

específicas para atuarem de forma crítica, reflexiva e autônoma em relação ao 

processo de ensino aprendizagem. 

Para tanto elencamos os seguintes tópicos: “as gerações da EaD”; “a concepção 

sócio-construtivista da educação”; “formação de professor e a mediação 

pedagógica para o contexto digital” e “novas tecnologias da informação e 

comunicação”. Para o desenvolvimento desses tópicos basearemo-nos nas 

concepções de Belloni (2006); Crescitelli e Quevedo (2007); Geraldini (2003); 

Schön, (1992). Gutierres, (1994);  Kebnski (2008); Machado,  (2009); Maia e 

Mattar (2007); Marinho (2002); Masetto (2000);  Moore e Kearsley (2007); 

Nevado; Carvalho e Menezes (2009); Peters (2009); ValenteA (2002); Valente e 

Mattar (2007); Taylor (2001); Veer e Valsiner (1996); Vygotsky (1984- 2007); 

Sherron e  Boettcher (1997) entre outros.  

No segundo Capítulo “As concepções sobre feedback” abordaremos questões 

relevantes sobre o feedback com o objetivo de  descrever e discutir o seu 

significado, evidenciando suas características e funções na EAD. Neste capítulo 

produzimos os seguintes tópicos: “concepção sobre feedback”; “feedback e a 

interação em EAD” ; “a produção de feedbacks e a sua relação entre cortesia e 

polidez” e “feedback: Uma forma de avaliação das atividades dos alunos em 

EAD”. 

Para embasamento teórico utilizamos obras de Moscovick (1995); Perrenoud 

(2002); Peters (2009); Thurler (2002); Valente e Mattar (2007). Valente (2002); 

Valente (2009); Veer e Valsiner (1996); Vygotsky (1984- 2007);  

No terceiro capítulo “Gêneros textuais” descrevemos e discutimos as abordagens 

mais significativas em relação aos gêneros textuais, enfatizando a concepção 

sócio-retórica de gêneros, pois basearemo-nos nessa concepção para a análise 

do corpus. Decidimos pela abordagem da análise de gêneros, mesmo não 

afirmando que o feedback é um gênero, pois foi a vertente que mais aproximou-se 

de nossos objetivos analíticos: o de analisar o corpus por meio de uma análise 
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global,  não somente procurando evidenciar os elementos no texto que indicam o 

processo de enunciação, mas evidenciando-a por meio da análise do contexto, 

cultura e institucional dessas produções, visto que defendemos que assim 

podemos obter maiores significados a elas. 

Além disso, optamos pela concepção sócio-retórica, pois a consideramos a mais 

completa em relação ao aspecto da análise de gênero, visto que os autores 

vinculados a essa abordagem levam em consideração não somente os aspectos 

lingüísticos, mas essencialmente os aspectos pragmáticos, isto é,  uma vez que 

não pretendemos analisar essa ferramenta de comunicação e avaliação somente 

levando em consideração seus aspectos línguísticos, mas também seus aspectos 

pragmáticos.  

Apresentamos e discutimos as metodologias de análise propostas por; Swales 

(1990), Bathia (1993) e Bazerman, porém para fazer nossa análise baseamo-nos 

na metodologia proposta por Bathia (1993), pois segundo Silveira (2005:102), 

esse autor “desenvolve uma metodologia para uma análise abrangente de 

qualquer gênero”. 

Ele propõe sete passos, que poderão ser seguidos de forma total ou parcial pelo 

analista para análise de gêneros. Neste trabalho utilizaremos os sete passos, são 

eles: situar o texto no seu contexto de produção; levantar literatura existente 

sobre o gênero analisado; definir os participantes da interação verbal; selecionar o 

corpus de acordo com os objetivos visados; estudar o contexto institucional; 

decidir em quais níveis lingüísticos baseará sua pesquisa; buscar informações 

especializadas para a análise do gênero.Cada passo proposto por Bathia (1993) 

será descrito com maiores detalhes no decorrer deste Capítulo. 

É importante salientar que Miller (1984-2009) e Bazerman (2005) abordam a 

concepção de gêneros com base nas perspectivas funcionais e sociológicas e 

Swales (1990) e Bathia (1993) abordam- a pela perspectiva da lingüística 

aplicada. 

Miller (2009:41-22) pondera que para uma definição retoricamente válida de 

gêneros sua compreensão não deve ser focada à taxonomia, porque gêneros 
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mudam, evoluem e se deterioram. Para essa autora a classificação de um gênero 

será retoricamente sólida se contribuir para uma compreensão de como o 

discurso funciona, refletindo a experiência retórica do povo que cria e interpreta o 

discurso.  Bazerman (2005) com uma posição semelhante à de Miller (2009) 

pondera que levar em consideração somente as características lingüísticas de um 

gênero, ignora-se a construção de sentido do indivíduo no ato da comunicação  

Swales (1990) define o gênero como ações sociais que carregam 

propósitos comunicativos comuns que estabelecem restrições que garantam 

especificidades reconhecíveis por uma comunidade discursiva. Bathia (1993), 

com a mesma concepção, de propósito comunicativo, considera que além dos 

propósitos comunicativos reconhecíveis de cada gênero há também aqueles que 

são específicos de cada sujeito produtor do gênero.  

Como dito anteriormente não afirmamos nesta dissertação ser o feedback um 

gênero, mas é com base na concepção de Miller (2009) que faremos um 

levantamento das características do feedback com o objetivo de levantar a 

seguinte questão: Se o feedback não é um gênero qual seria então a sua 

identidade formal e pragmática? Não afirmamos que o feedback é um gênero, 

pois para isso seria necessário uma pesquisa exclusivamente para esse objetivo,  

mas descrevemos suas características, com base na concepção de Miller (2009),  

objetivando verificar suas características genéricas. 

Os tópicos desenvolvidos neste capítulo são: “abordagem de gêneros textuais”, “a 

concepção sócio-retórica de gêneros”, “Bazerman, Bathia e Swales e as suas 

metodologias de análise de gêneros”, “Gêneros e seu propósito comunicativo” e 

“Feedback: Um gênero? 

Para a elaboração e discussão dessas seções basearemos-nos em autores como 

Bakhtin (1895-1975-2000) Miller (1984;2009); Swales (1990); Bathia (1993;2001); 

Bazerman (2005); Biase (2004); Silveira (2005); Mizzale (2008) entre outros.  

No quarto e último capítulo apresentaremos a metodologia de pesquisa que esta 

estruturada da seguinte maneira: Universo da pesquisa, metodologia, 



277 
 

procedimentos e categorias de análise, análise de corpus, resultados obtidos e 

resultado geral da análise. 

Para a análise do corpus selecionamos vinte feedbacks que se referem a duas 

disciplinas do segundo módulo de uma turma de Pedagogia na modalidade a 

distância que iniciaram seus estudos em 2007.  Esses feedbacks foram enviados 

para dez alunos, portanto, nossa análise será pautada nos feedbacks de 10 

alunos diferentes. 

Em relação aos tutores virtuais, foram selecionados quatro tutores. Selecionamos, 

então, cinco feedbacks de cada tutor em cada disciplina, objetivando proporcionar 

a mesma quantidade de feedbacks para cada um deles.   

Como já evidenciado, utilizaremos para a análise do corpus os sete passos da 

metodologia de análise de gêneros proposta por Bathia (1993), porém não os 

utilizaremos na ordem exposta pelo autor, devido ter sido necessárias algumas 

adaptações para proporcionar ao leitor maior compreensão. Dessa forma, o 

primeiro passo da análise foi a seleção do corpus, em seguida o levantamento da 

literatura existente, a definição dos participantes da interação verbal, o estudo do 

contexto institucional, levantamento das informações especializadas e, por fim, a 

análise lingüística.  

Não pretendemos, nesta dissertação, esgotar o assunto, mas acreditamos que ela 

poderá contribuir para a formação de professores que pretendem atuar em 

Educação a Distância e também para os responsáveis pela implantação dessa 

modalidade de educação nas instituições de ensino, uma vez que poderá 

contribuir como um referencial de estudo para a formação de seus docentes. 
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Anexo 17 – Introdução 4109 (copidesque) 

 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade que vem se desenvolvendo em 

larga escala no Ensino Superior, principalmente após a criação da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), em 1995, e a  abertura legal da modalidade pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996. Com esses 

procedimentos, a educação superior a distância começou a fazer parte das 

políticas públicas voltadas para a promoção da inclusão social e construção da 

cidadania e do projeto de desenvolvimento sustentável para a nação, em todas as 

suas dimensões (BRASIL, 2006).  

É nesse contexto que a SEED, com a colaboração do governo, das instituições de 

educação superior e da sociedade civil, promove o Programa Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), que tem como principal objetivo a busca, a ampliação da oferta 

de cursos e programas de educação superior por meio da EAD (BRASIL, 2006). 

A implantação da UAB iniciou-se com o curso de Administração para funcionários 

da área técnico-administrativa do Banco do Brasil, que é também uma das 

instituições entusiastas e patrocinadoras do projeto. Desde então, a EAD vem 

sendo adotada pelas instituições federais de ensino superior como uma forma de 

ampliar e expandir as ofertas de vagas universitárias, que estão muito aquém da 

demanda atual (BRASIL, 2006). 

O principal objetivo do programa é a democratização do acesso à educação no 

País pela inclusão digital, reduzindo-se, assim, as desigualdades na oferta de 

ensino superior. A UAB promove o desenvolvimento acelerado da educação 

superior a distância e a adesão a essa modalidade pelas entidades educacionais, 

assim como afirma a necessidade de as instituições que não oferecem cursos a 

distância se atualizarem para atender à nova demanda, oferecendo uma 

formação de qualidade para o aluno, garantindo-lhe as condições básicas para o 

seu desenvolvimento.  

                                                             
109

 A fim de preservar a identidade dos envolvidos na elaboração desse texto, substituímos os 
nomes deles por “XXX”. 
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De acordo com as orientações contidas nos referencias de qualidade para a 

educação superior à distância (BRASIL, 2006), um projeto de curso de graduação 

dessa natureza precisa de forte compromisso institucional para garantir um 

processo de formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo 

do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. Além disso, deve 

compreender categorias que envolvam, fundamentalmente, aspectos 

pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura, tais como: concepção de 

educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de 

comunicação; material didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura 

de apoio; gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. 

Como parte integrante do Projeto UAB, a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) oferece sete cursos a distância em nível superior: dois em licenciatura – 

Educação musical e Pedagogia; dois em bacharelado – Engenharia ambiental e 

Sistemas de informação; um tecnológico – Tecnologia sucroalcooleira; dois de 

aperfeiçoamento – Gênero e diversidade na escola e Inclusão educacional do 

deficiente visual: baixa visão e cegueira na educação infantil. O ingresso nos 

cursos ocorre mediante processo seletivo, no qual o desempenho dos candidatos 

é avaliado, principalmente, com base em sua capacidade para compreender e 

articular ideias de modo coerente; expressar-se com clareza; compreender o 

conteúdo dos currículos dos Ensinos Fundamental e Médio. 

A estrutura de apoio ao estudante nesses cursos é composta por dois ambientes: 

on line e presencial. O ambiente on line consiste no sistema virtual de 

aprendizagem Ava Moodle, no qual o aluno realiza, a distância, a maior parte das 

aulas. Nesse espaço, ele conta com diversas formas de interação síncronas e 

assíncronas, tais como salas de bate-papo, sistemas de teleconferências, 

telefone, fax, fórum de discussão etc. O ambiente presencial consiste em um polo 

de apoio, no qual o estudante tem acesso a laboratórios para realização de 

atividades e avaliações, aulas práticas, trabalhos em grupos, estágios. [Tirei 

algumas informações daqui – ver relatório de observações]. 

Nosso interesse pela modalidade a distância de educação vem do trabalho como 

tutora presencial em um dos polos de um curso de graduação em Pedagogia a 

distância, oferecido pela UFSCar. Nesse contexto, interessamo-nos pelos 
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feedbacks dos tutores virtuais para as atividades realizadas pelos alunos na 

plataforma Moodle. Por se tratar de comunicação mediada por computador por 

meio da linguagem escrita, interessa-nos analisar o modo como o tutor apresenta 

seus comentários aos estudantes, principalmente no que se refere aos aspectos 

interacionais voltados para o envolvimento do aprendiz com o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Como tutora presencial de um curso a distância, sabemos da importância de se 

compreender como se configuram as interações mediadas por computador, pois 

elas podem auxiliar alunos e professores virtuais a vencerem os desafios 

impostos nesse novo cenário educacional, o digital. Com base em tais 

pressupostos, elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa: 

em que medida os feedbacks contribuem para o envolvimento do aluno com 

seu processo de aprendizagem em cursos a distância mediados por 

computador? 

que estratégias podem ser empregadas pelo tutor virtual para promover esse 

envolvimento? 

Nessa perspectiva, pretendemos verificar, em uma edição de um curso de 

graduação em Pedagogia a distância oferecido pela UFSCar, como os feedbacks 

dos professores – produzidos como parte avaliativa das atividades realizadas 

pelos alunos – contribuem para o envolvimento do aprendiz com seu processo de 

aprendizagem e quais estratégias podem ser utilizadas pelo professor para 

promover esse envolvimento. 

[XXX, eu tive de mudar algumas coisas nesse parágrafo, pois um dos objetivos 

que você tinha posto não combinava com a pergunta de pesquisa. Veja se está 

ok]. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos: Educação a distância; 

Gêneros textuais; Feedback; Análise de dados e discussão de resultados. 

No capítulo um, procuramos aprofundar conhecimentos sobre o processo de 

ensino e aprendizagem a distância. Em um primeiro momento, apresentamos as 

gerações da EAD, mostrando que sua evolução se relaciona ao desenvolvimento 
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de recursos tecnológicos, com base em Belloni (2006), Crescitelli e Quevedo 

(2005), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2007), Peters (2004), Sherron e 

Boettcher (1997). Em seguida, tecemos considerações sobre as novas 

tecnologias de informação e comunicação e refletimos sobre a formação do 

professor em contexto digital, tendo em vista os estudos de Geraldini (2003), 

Kenski (2008), Masetto (2000), Silveira (2002), Valente (2009), Vygotsky (2007), 

entre outros.  

No capítulo dois, explicitamos algumas abordagens de gênero textual, enfatizando 

o viés sociodiscursivo de Bakhtin (2000) e a concepção sociorretórica da vertente 

norte-americana, na qual nos embasamos para analisar os feedbacks 

selecionados para este trabalho. Sobre essa última, destacamos os estudos de 

Miller (2009) e as propostas metodológicas de Bathia (1993), Bazerman (2005) e 

Swales (1990), que enfatizam a importância da noção de propósito comunicativo 

para o estudo de gêneros. Fundamentamo-nos na abordagem sociorretórica, mais 

especificamente na proposta metodológica de Bathia (1993), por considerarmos o 

seu enfoque em aspectos sócio-históricos e culturais relacionados a elementos 

textuais.  

No capítulo três, apresentamos a definição de feedback, apontando para sua 

função avaliativa, embasadas nos estudos de Garbi (2003), Moscovici (1995), 

Koch (2004) e Bakhtin (2000). Na sequência, observamos alguns elementos 

textuais que podem contribuir para a interação em EAD, tendo em vista os 

trabalhos de Masetto (2000), Silva (2008) e Kerbrat-Orecchioni (1980). Por fim, 

questionamos se o feedback é de fato um gênero textual e o reconhecemos como 

tal, considerando os estudos de Miller (2009), que define gênero como uma 

entidade pragmática, com propósito comunicativo definido em uma situação social 

específica.  

No capítulo quatro, apresentamos a justificativa da escolha do corpus e também 

tecemos considerações sobre a escolha da metodologia. Apresentamos os 

procedimentos metodológicos, as categorias de análise que sustentam nosso 

trabalho de investigação, a análise do corpus propriamente dita e os resultados 

obtidos. 
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Pretendemos, com esta dissertação, aprimorar nossos conhecimentos sobre EAD 

e, desse modo, aperfeiçoar nossa prática pedagógica em cursos dessa natureza. 

Acreditamos que nosso estudo poderá contribuir para a formação de professores 

que pretendem atuar na área e também fornecer subsídios aos responsáveis pela 

implantação desse modelo em instituições de ensino.  
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Anexo 18 – Termo de consentimento 
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