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Resumo 

Copidescagem: um estudo pelo viés da (re)textualização e da  
organização sociorretórica de gênero  

Andréa Pisan Soares Aguiar 

Este trabalho situa-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino de Língua 

Portuguesa, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e tem como tema o estudo da 

copidescagem de textos do gênero introdução de dissertação de mestrado segundo a 

perspectiva sociorretórica de estudo do gênero textual. Nossa hipótese é que a 

organização retórica, as operações de retextualização e os princípios de textualidade, 

quando utilizados conjuntamente na copidescagem, constituem um subsídio importante 

para o trabalho realizado pelo profissional que atua nessa etapa. O objetivo geral de 

nossa pesquisa é buscar a compreensão acerca da atividade de copidescagem, 

considerando as alterações realizadas pelo copidesque nos textos selecionados. Para a 

consecução desse objetivo, estabelecemos como objetivos específicos: 1) identificar, nos 

excertos selecionados pertinentes a cada passo retórico (perspectiva sociorretórica de 

estudos de gênero), as operações de retextualização que emergem das alterações 

textuais realizadas pelo copidesque e 2) examinar as implicações textuais, em relação 

aos movimentos e passos retóricos, bem como aos princípios de textualidade, 

decorrentes das operações de retextualização observadas nos excertos. De modo a 

alcançarmos tais objetivos, fundamentamo-nos em Koch e Cunha-Lima (2009), para 

tratar da perspectiva sociointeracional da língua; em Swales (1990), da organização 

sociorretórica; em Travaglia (2003) e em Marcuschi (2007), da retextualização e suas 

operações, e em Beaugrande e Dressler (1981) e Beaugrande (1997), dos princípios de 

textualidade. O corpus é formado por 32 excertos apresentados em suas versões 

originais e copidescadas. A pesquisa realizada permitiu-nos observar que a confluência 

do aporte teórico oferecido pela teoria de gêneros segundo a perspectiva sociorretórica, 

pelas operações de retextualização e pelos princípios de textualidade constituem um 

subsídio importante para o copidesque atuar de forma mais abrangente e competente em 

comparação a uma atuação tradicional que priorize aspectos gramaticais, ortográficos, de 

formatação e padronização. 

 

Palavras-chave: Copidescagem. Retextualização. Princípios de textualidade. Gêneros 

textuais. Introdução de dissertação de mestrado. 
 
 



vii 
 

Abstract 

Copyediting: a study from the (re)textualization and 
sociorhetorical organization point of view 

Andréa Pisan Soares Aguiar 

This work is situated in the Reading, Writing and English Language Teaching research 

line of the Program of Postgraduate Studies in Portuguese Language at the Catholic 

University of São Paulo (PUC-SP). Its theme is the study of copy-editing texts of the genre 

introduction of master's thesis in a (re)textualization and sociorhetorical organization 

genre perspective. Our hypothesis is that the rhetoric organization, retextualization 

operations and principles of textuality, when used together in copy-editing, constitute an 

important tool for the work done by the copydesk. Thus, the overall goal of our research is 

to understanding the copy-editing activity, considering the changes made by the copydesk 

on the selected texts for analysis. In order to achieve this goal, we set the following 

specific objectives: 1) identify, based on the analysis of selected relevant excerpts of a 

rhetorical step, which retextualization operations emerge from the textual changes made 

by the copydesk and 2) examine the textual implications in relation the rhetorical moves 

and steps, and for the principles of textuality, arising from retextualization operations 

observed in the excerpts. In order to achieve these goals, we are based in Koch and 

Cunha-Lima (2009) to explain the sociointeracional perspective of language; in Swales 

(1990), the sociorhetorical organization; in Travaglia (2003) and Marcuschi (2007), the 

retextualization and its operations, and in Beaugrande and Dressler (1981) and 

Beaugrande (1997), the principles of textuality. The corpus we selected consists of 25 

excerpts presented in their original and copydesked versions. This study allowed us to 

observe that the confluence of the theoretical framework provided by the theory of genres, 

by retextualization operations and by textuality principles are important resources which 

can permit copydesks work in a more comprehensively And competent way compared to 

a traditional performance based only in grammatical, spelling,  formatting and 

standardization aspects. 

 

 

 

Keywords: Copydesk.  Retextualization. Principles of textuality. Textual genre. 

Introduction of MSc thesis. 
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Não raro, quando se pensa na atividade de copidescagem, o que primeiro vem à mente é a 

correção textual, especialmente em relação a incorreções de ordem gramatical e ortográfica, 

de tal modo que, dessa perspectiva, fazer a copidescagem de um texto envolveria 

meramente sanar problemas de caráter formal. 

 

A nosso ver, tal concepção está relacionada ao fato de que, mesmo no meio editorial, há 

certa confusão quando é preciso designar os profissionais que realizam o tratamento textual. 

Muitas das vezes, copidesque e revisor são tomados como sinônimos, profissionais que 

realizam o mesmo trabalho, o que não é verdadeiro. Em muitas editoras, a nomenclatura 

dada a esses profissionais varia amplamente, indo de revisor e copidesque a editor de texto 

e preparador de originais, o que de certa maneira acaba por tornar as fronteiras entre esses 

profissionais muito tênue e, no senso comum, as várias nomenclaturas envolvem o mesmo 

tipo de trabalho com o texto. 

 

De forma a esclarecer o escopo de nosso objeto de estudo, a atividade de copidescagem, 

esclarecemos, inicialmente, que o copidesque é o profissional que realiza a primeira leitura 

de um texto, caso trabalhe em uma editora. A etapa de copidescagem, nesse caso, vem 

antes da de revisão. O copidesque faz alterações textuais mais complexas e profundas, que 

envolvem reorganizar a estrutura textual, elaborar porções de texto inexistentes no original a 

fim de privilegiar o encadeamento e ajustar os sentidos pretendidos pelo autor do texto, por 

exemplo, o que vai além de identificar e corrigir problemas ortográficos ou de padronização; 

já o revisor é aquele que faz a última leitura e se atém a sanar incorreções ortográficas, de 

formatação e de padronização. 

 

A fim de buscar uma compreensão mais abrangente acerca da copidescagem, bem como 

aprimorar nossa própria atuação na área, adotamos, nesta pesquisa, uma perspectiva que 

engloba não apenas aspectos linguísticos, mas também pragmáticos e sociais que podem 

se relacionar à atividade, com vistas a a considerá-la de um ponto de vista que nos permita 

atuar mais consistentemente em relação ao que nos oferecem alguns subsídios teóricos, 

dos quais nos valemos neste estudo. 

 

Uma vez que entendemos a copidescagem como atividade que excede o trabalho com a 

materialidade linguística, que vai além dela, buscamos apoio na linguística textual, 

notadamente nos estudos de Koch (2006), Marcuschi (2008) e Lagazzi-Rodrigues (2010), 

sobre aspectos relacionados à língua, bem como de Costa-Val (2006) e  de Koch e Cunha- 



3 
 

Lima (2009), sobre o caráter sociointeracional da língua e sobre texto como objeto 

constituído por elementos cognitivos e pragmáticos, que nos permitem entender o texto e a 

escrita como um lugar em que sujeitos interagem entre si, com o texto e com o contexto 

comunicativo, com vistas à produção de sentidos. 

 

Dessa perspectiva, a copidescagem não é uma ação isolada; ao contrário, é uma atividade 

realizada em conjunto, em coordenação com outros elementos que compõem um ato 

comunicativo. Assim, consideramos a copidescagem um trabalho que complementa a 

escrita autoral, uma vez que busca o aprimoramento textual e a produção de sentidos 

coerentes com o contexto em que o texto está inserido, no intuito de tornar um texto bem-

sucedido do ponto de vista comunicacional em relação à comunidade discursiva ao qual é 

dirigido. 

 

Para constituir o aporte teórico necessário ao desenvolvimento deste estudo na perspectiva 

apresentada, valemo-nos também das contribuições de Beaugrande e Dressler (1981) e de 

Beaugrande (1997) em relação aos princípios de textualidade. Para Beaugrande (1997), o 

aspecto social não está apartado da língua, uma vez que um texto é um evento em que 

estão envolvidas ações de cunho linguístico, cognitivo e social. Assim, produzir e 

compreender um texto, seja ele oral ou escrito, demanda esforços para o estabelecimento 

de relações também com aspectos socio-históricos e com os diversos conhecimentos que 

trazemos, de mundo e da língua. Nessa direção, os princípios de textualidade, segundo a 

concepção de Beaugrande (1997), representariam a conexão entre o linguístico e o social. 

 

Ainda buscando construir uma visão abrangente da copidescagem, utilizamos ainda os 

estudos realizados por Neusa Travaglia (2003) e Marcuschi (2007) sobre retextualização. 

Embora ela, que empregou pela primeira vez o termo retextualização, o tenha feito se 

referindo à atividade de tradução, entendemos que sua perspectiva nos permite considerar a 

copidescagem como a colocação em texto da leitura de outro texto, o que traz implícito o 

viés sociointeracional da língua. Já do autor, tomamos as operações de retextualização, as 

quais adaptamos para fins deste estudo e das quais nos valemos para proceder à análise 

dos textos selecionados. 

 

Outra abordagem teórica em que nos fundamentamos refere-se aos gêneros textuais, 

especialmente a vertente sociorretórica que preconiza a organização retórica baseada em 

movimentos e passos de acordo com Swales (1990). Também nesse caso, temos a 

perspectiva social que permeia a produção e a compreensão de textos dos mais variados 
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gêneros. Para Miller (2009 [1984]), os gêneros são formas de agir socialmente, são a 

conexão entre ações e situações, organizam a sociedade e coordenam as ações sociais, o 

que mostra a intrínseca relação entre aspectos estritamente linguísticos e aspectos sociais. 

Nessa direção, Bazerman (2006b) destaca que os gêneros são realizações palpáveis de 

uma complexa rede de dinâmicas sociais e psicológicas, são artefatos que dão forma às 

atividades humanas nas mais variadas esferas de atuação. 

 

Neste estudo, abordamos a copidescagem de uma perspectiva sociointeracional a qual, a 

nosso ver, nos permite considerá-la de forma mais abrangente e não restrita ao aspecto 

formal da língua. Assim, interessa-nos investigar como o copidesque realiza o tratamento 

textual de textos de introdução de dissertação de mestrado, tendo em vista a organização 

retórica desse gênero, as operações de retextualização e os princípios de textualidade. 

Nossa hipótese é de que esses subsídios teóricos, quando utilizados conjuntamente na 

copidescagem, constituem um recurso importante para o aprimoramento do trabalho 

realizado pelo profissional do texto.  

 

Levando-se em conta essa proposição, estabelecemos as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

 que operações de retextualização ocorrem ao longo do tratamento textual nos 32 

excertos selecionados? 

 quais são as implicações textuais, no tocante aos princípios de textualidade e aos 

movimentos e passos retóricos, observadas em decorrência das operações de 

retextualização? 

 

Temos como objetivo geral neste estudo buscar a compreensão acerca da atividade de 

copidescagem, considerando as alterações realizadas pelo copidesque nos textos 

selecionados para análise. De modo a alcançar o objetivo geral, estabelecemos como 

objetivos específicos: 

 

1) identificar, com base na análise de excertos selecionados pertinentes a cada 

movimento e passo retórico, as operações de retextualização que emergem das 

alterações textuais realizadas pelo copidesque; 

2) examinar as implicações textuais, em relação aos princípios de textualidade, bem 

como aos movimentos e passos retóricos, decorrentes das operações de 

retextualização observadas nos excertos.  
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Esta tese está dividida em quatro capítulos, além das Considerações iniciais, das 

Considerações finais e das Referências: Copidescagem, Gêneros textuais, Princípios de 

textualidade e Análise do corpus.   

 

No primeiro capítulo, explicitamos o aporte teórico relacionado à perspectiva 

sociointeracional da língua, do texto e da escrita, que, a nosso ver, deve nortear a atividade 

realizada pelo copidesque. Na sequência, para compormos uma visão mais abrangente 

acerca da copidescagem, apresentamos alguns aspectos relacionados à atividade, que 

envolve não apenas o conhecimento de elementos gramaticais e normativos, mas também 

conhecimentos sobre organização do texto, gêneros e elementos relacionados à 

textualidade, além de aspectos pragmáticos e sociais. Nosso entendimento é o de que a 

copidescagem orientada apenas à correção gramatical não contempla a extensão e a 

complexidade do tratamento textual possível de ser realizado e que demonstramos por meio 

da proposta de integração da abordagem oferecida pela teoria de gêneros com as 

operações de retextualização, abordadas nesse capítulo, e com os princípios de 

textualidade.   

 

Já na sequência, o segundo capítulo, trazemos, entre outros elementos, a fundamentação 

teórica acerca dos gêneros textuais em uma perspectiva histórica, para explicitar como, ao 

longo do tempo, a concepção de gênero foi sendo alterada para chegar, atualmente, na 

concepção de gênero como ação social, destacadamente na abordagem da organização 

sociorretórica. Salientamos que os gêneros estão relacionados ao contexto social em que os 

usuários da língua atuam e se esforçam para terem sucesso nas interações estabelecidas 

com outros sujeitos, ideia que reforça caráter interacional que reveste o que produzimos em 

qualquer evento comunicativo.  

 

No capítulo seguinte, o terceiro, elencamos e apresentamos detalhadamente os princípios 

de textualidade, os quais empregamos, assim como as operações de retextualização e os 

movimentos retóricos, na análise do corpus. Da perspectiva que adotamos neste estudo, 

entendemos que os princípios de textualidade, também permeados pelo aspecto interacional 

da linguagem, constituem um aporte teórico importante para a atividade de tratamento 

textual, notadamente no que diz respeito à produção de sentidos adequados à situação 

comunicativa em que o texto está inserido. 

 

No quarto e último capítulo, por fim, desenvolvemos a análise propriamente dita e 

estabelecemos relações com base no que apresentamos na fundamentação teórica. 
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Considerando a organização retórica de textos de introdução de dissertação de mestrado, 

identificamos as ocorrências das operações de retextualização e dos princípios de 

textualidade, com vistas a evidenciar a atividade de copidescagem e propiciar uma visão 

mais abrangente acerca dessa prática.  

 

O material analisado é composto por 32 excertos de dois textos de introdução de 

dissertação de mestrado, os quais foram copidescados pelo mesmo profissional do texto. A 

cada excerto que apresentamos, temos a versão original e a versão copidescada, para 

permitir o exame das alterações realizadas pelo profissional do texto. No Capítulo 4, 

apresentamos detalhadamente o procedimento que adotamos para desenvolvermos a 

análise do corpus. 

 

Destacamos que, nesta pesquisa, optamos por dar continuidade ao estudo iniciado no 

mestrado, quando tratamos pela primeira vez da copidescagem da perspectiva da 

organização sociorretórica de gêneros. Acreditamos que o aprofundamento e a ampliação 

teórica que buscamos ao longo do doutorado e que apresentamos nesta tese pode constituir 

um subsídio importante para profissionais da área quanto ao exercício da copidescagem 

pautada não apenas pelo aspecto formal da língua, mas também por aspectos de ordem 

pragmática e cognitiva, os quais nos permitem considerar a atividade em uma dimensão 

mais abrangente.  
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Capítulo 1 – Copidescagem  
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Uma vez que consideramos a copidescagem da perspectiva sociointeracional da língua, 

entendemos que se trata de uma atividade por meio da qual os sentidos do texto são 

construídos na interação que se estabelece entre copidesque2 e autor e entre esses e o 

texto, ou seja, é um trabalho interativo de produção de sentidos. 

 

Dessa forma, o texto copidescado resulta de ações conjuntas, e não individuais, dos sujeitos 

envolvidos no esforço de torná-lo um evento bem-sucedido do ponto de vista comunicativo. 

Como pontuam Koch e Cunha-Lima (2009: 283), “na base da atividade linguística está a 

interação e o compartilhar de conhecimentos e de atenção: os eventos linguísticos não são 

a reunião de vários atos individuais e independentes. São, ao contrário, uma atividade que 

se faz com os outros, conjuntamente”. Nessa direção, usar a linguagem exige engajar-se em 

alguma ação que, por se desenvolver em um contexto socio-histórico, tem o estatuto de 

ação social, na qual estão envolvidos aspectos relacionados a determinada cultura, crenças, 

costumes, coerções e formas tipificadas de se comunicar. 

 

Nesse contexto, consideramos a copidescagem de uma perspectiva que vai além do 

tratamento textual baseado na norma e passa a considerar um espectro mais amplo, pois 

implica que o copidesque assuma o papel de mediador entre o autor, o texto produzido e o 

leitor em potencial. Obviamente, o conhecimento gramatical é indispensável para que o 

profissional do texto realize um trabalho satisfatório, mas isso não basta. É necessário que 

ele vá além e mobilize um conjunto de conhecimentos mais abrangente, linguísticos e de 

mundo, que lhe permita interpretar o texto original e oferecer ao autor possíveis leituras 

para, dessa forma, ajustar os sentidos e adequar a organização textual ao que espera a 

comunidade discursiva. 

 

Neste capítulo, em um primeiro momento, apresentamos alguns aspectos relacionados à 

língua, segundo a concepção de Koch (2006), Marcuschi (2008) e Lagazzi-Rodrigues 

(2010), entre outros autores. Posteriormente, tratamos de texto e escrita, conforme abordam 

Costa Val (2006), Koch e Cunha-Lima (2009) e Sautchuk (2003). Por fim, focamos na 

retextualização, considerando as abordagens de Travaglia (2003) e de Marcuschi (2007), 

                                                             
2 De acordo com Aguiar (2011), na copidescagem, o profissional realiza alterações complexas e profundas no 
texto. Tais alterações, que podem alterar a estrutura textual e o sentido, envolvem, por exemplo, deslocamento 
de parágrafos, eliminação de palavras e inserção de segmentos textuais inexistentes no original. Muitas vezes, o 
trabalho do copidesque é confundido com o trabalho do revisor, mas, na revisão, que ocorre após a 
copidescagem, o profissional procura eventuais incorreções que tenham permanecido. O foco é sanar 
inadequações gramaticais e ortográficas, bem como aquelas relacionadas à padronização, e evitar alterações na 
estrutura textual ou no sentido dos enunciados. 
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perspectivas que adotamos para tratar da copidescagem como atividade cuja realização 

envolve a leitura crítica do texto, para buscar sua compreensão global e local, a qual, por 

sua vez, conduz às adequações necessárias para que o texto satisfaça às condições da 

situação comunicativa em que está inserido. 

 

 

1.1 Algumas considerações sobre língua  

 

A noção de língua pode ser considerada de perspectivas variadas: como um conjunto de 

regras (perspectiva formalista), como instrumento que transmite informações (perspectiva da 

teoria da comunicação), como atividade humana por meio da qual se cria e se expressa o 

pensamento (perspectiva cognitiva) ou como atividade situada social e historicamente 

(perspectiva sociointeracional).  

 

Uma vez que adotamos a noção de gênero como ação social defendida por Miller (2009 

[1984]), para quem o gênero mais do que definir aspectos formais estabelece a ligação entre 

intenção e efeito, além de envolver a interação entre sujeitos usuários da linguagem, e por 

Bazerman (2006b), que considera o gênero o resultado visível de dinâmicas que ocorrem 

nos níveis social e psicológico e que concorrem para os nossos enunciados serem mais 

eficazes, a concepção de língua que guia nossa explanação está relacionada a práticas 

sociais e cognitivas situadas socio-historicamente, ou seja, ela contempla a perspectiva 

sociointeracional.  

 

A abordagem sociointeracional admite o fenômeno linguístico como sendo complexo: a 

língua possui um sistema que lhe é inerente, conjunto de recursos dos quais podemos fazer 

uso quando necessário, e um sistema ligado à realidade socio-histórica em que os sujeitos 

agem linguisticamente, de forma heterogênea, em grupos ou de forma individual, ação que 

comporta concepções, interesses e intenções adequadas aos objetivos de cada 

circunstância. Desse ponto de vista, a língua, apesar de sistemática, está aberta a contínuas 

reconstruções da realidade (Antunes, 2009).  

 

Voltando essa perspectiva para nossa pesquisa, consideramos que o copidesque, ao 

trabalhar no aprimoramento do texto, vale-se desses dois sistemas. Concordamos com 

Marcuschi (2008: 62) em sua abordagem segundo a qual a língua não se resume a formas, 

as quais fazem sentido apenas quando “situadas em contextos sociointerativamente 

relevantes”. Essa abordagem pode ser aplicada também ao trabalho do copidesque ao 
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realizar o tratamento textual de variados gêneros textuais, os quais são formatos tipificados, 

que nos conduzem a apresentar determinadas informações de determinada maneira em 

uma dada situação comunicativa.  

 

No caso da redação de um artigo científico, por exemplo, é preciso observar sua estrutura 

prototípica para que ele seja aceito pelos membros da comunidade científica. Fugir do 

formato recorrente pode resultar na não aceitação do autor pelo grupo ao qual se dirige. 

Nesse contexto, o copidesque pode colaborar na instância autoral para que o texto satisfaça 

aos objetivos específicos determinados pela comunidade discursiva que o utiliza, 

adequando a estrutura retórica do gênero e fazendo ajustes linguísticos.  

 

Como Menegassi (2013) destaca, o discurso é sempre endereçado ao outro e só se realiza 

com o suporte desse outro. Dessa forma, para buscar a adesão do interlocutor ao jogo 

enunciativo, o produtor do discurso – e no contexto desta pesquisa também o copidesque – 

deve estar engajado em um processo contínuo de reestruturação do seu dizer, 

especialmente no caso de produções escritas que têm origem em ambientes acadêmicos 

em que há mecanismos de controle institucionais que ditam como devemos elaborar nossos 

textos.  

 

Em outras palavras, os gêneros acadêmicos estão submetidos a uma textualização regulada 

por mecanismos de controle de instituições, como a universidade, a comunidade científica 

ou a banca examinadora. Como afirma Bakhtin (1992 [1979]), escrever é também levar em 

consideração o tema, a forma composicional e o estilo, para satisfazer as exigências de 

determinado contexto comunicativo. 

 

Quanto ao modo como o sujeito da linguagem se coloca em relação ao discurso que produz, 

Koch (2006) esclarece que esse modo depende da concepção de língua que se adota. A 

língua como representação do pensamento implica um sujeito psicológico que constrói 

representações mentais e espera que essas sejam entendidas pelo interlocutor tais quais 

foram metalizadas, sem que haja espaço para a interação com o outro, uma vez que esse 

sujeito psicológico é individual, senhor de suas ações, palavras e vontades, bem como do 

sentido. De acordo com essa concepção, o interlocutor compreende exatamente o 

pensamento que o locutor construiu. 

 

Já a língua como estrutura implica um sujeito submetido ao sistema, seja linguístico, seja 

social. A explicação de qualquer fenômeno e de qualquer comportamento advém desses 
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sistemas; o indivíduo não ocupa posição de agente, ele é mero repetidor de discursos que 

se manifestam por meio dele. No entanto, tem a ilusão de que tem o poder de originar 

enunciados e a liberdade de dizer e fazer o que pensa, aspectos dos quais a ideologia se 

vale para controlar o que o sujeito diz e faz no lugar que ocupa. 

 

Com relação ao caráter ativo e passivo que assumem, respectivamente, o locutor e o 

interlocutor, Bakhtin (1992 [1979]: 290) esclarece que se trata de uma noção distorcida da 

complexidade que envolve o ato comunicacional, pois  

 

[...] o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um 
discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude 
responsiva ativa [...] essa atitude do ouvinte está em elaboração constante 
durante todo processo de audição e compreensão desde o início do 
discurso [...]. 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 o locutor (grifos do autor). 

 
 

Contrapondo-se também à concepção de língua como sistema, segundo a qual a língua é 

uma estrutura cujas unidades, como fonemas e morfemas, combinam-se para produzir 

frases, sem que o indivíduo exerça nenhuma ação linguageira nesse processo, Benveniste 

(2005: 286) propõe a existência do sujeito linguístico que se constitui na e pela linguagem 

em interação com o outro, “condição de diálogo que é constitutiva da pessoa, pois implica 

em reciprocidade”. 

 

A língua como lugar de interação implica um sujeito ativo na construção de determinado 

momento socio-histórico do qual faz parte, considerando-se o eu e o tu atores cuja 

competência é múltipla, ou seja, eles têm aptidão de representar o mundo tanto por meio de 

explícitos linguísticos quanto por meio do contexto socio-histórico e das relações 

estabelecidas entre locutor e interlocutor (Charaudeau, 2009: 17). 

 

Tal concepção, que considera o sujeito ativo na linguagem, levou também a mudanças na 

abordagem de texto e sua relação com o autor. Lagazzi-Rodrigues (2010) explica que o foco 

no conteúdo faz da linguagem apenas um meio para expressar pensamentos. Nos anos de 

1950 a 1970, essa concepção gerou insatisfação entre alguns estudiosos no que diz 

respeito à maneira como eram concebidos o texto, a escrita e o autor. Em resposta a essa 

insatisfação, o texto passa a ser pensado “como um espaço de possibilidades relacionais, a 

escrita como um processo envolvendo a sociedade, e o autor deixa de ser considerado 

como uma figura constituída por inspiração”, em vez disso, passa a ser visto como um 
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sujeito que, ao construir textos, trabalha com vistas a tecer os significantes que os 

constituem (Lagazzi-Rodrigues, 2010: 85).  

 

Nessa direção, tomando o copidesque também como um sujeito ativo na linguagem, que 

estabelece por meio do texto uma relação interacional com o autor, notamos que as 

intervenções realizadas pelo profissional do texto concorrem para a construção de sentidos 

necessários para que o texto seja compreendido pelo leitor. 

  

 

1.2 Texto e escrita – perspectiva interacional 

 

O termo texto pode ser compreendido de variadas maneiras, dependendo da perspectiva 

teórica que se adote. Independentemente dessa observação, para os profissionais que 

atuam na área editorial, como o copidesque, texto é material de trabalho, sem o qual não 

haveria como atuar. 

 

Como Koch (2006) esclarece, se tomarmos a língua como representação do pensamento e 

o sujeito como dono de suas ações e de seus dizeres, o texto é visto como produto do 

pensamento do autor. Nessa concepção, ao leitor/ouvinte, em um papel passivo, não cabe 

nada mais do que captar tal representação mental, assim como as intenções do produtor do 

texto. 

 

Caso tomemos a língua como código e o sujeito como predeterminado pelo sistema, o texto 

é resultado da codificação de um emissor e será decodificado pelo leitor, que também em 

um papel passivo, precisa ter apenas o conhecimento do código para explicitar a mensagem 

produzida. 

 

A língua, segundo a concepção interacional, em que os sujeitos são vistos como atores 

sociais, é o lugar da interação. Os locutores, por sua vez, são sujeitos ativos que se 

constroem e são construídos no texto. É na interação texto-sujeitos que os sentidos são 

construídos; os sentidos não são algo preexistente a essa interação. De acordo com Koch e 

Cunha-Lima (2009), os textos, além de serem fontes de conhecimento, constroem sentidos 

no curso dos processos interacionais. 

 

Um texto, unidade linguística básica, como esclarece Costa Val (2006), é caracterizado pelo 

seu aspecto pragmático, ou seja, em relação ao seu funcionamento como unidade 
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informacional e comunicativa, pelo seu aspecto semântico-conceitual, o que tem a ver com a 

coerência, e pelo seu aspecto formal, que se refere à coesão. Ao relacionarmos texto com o 

âmbito pragmático, consideramos o texto como unidade linguística em uso e também fatores 

que contribuem para a produção de sentidos em determinado contexto sociocomunicativo, 

por exemplo, as intenções do produtor do texto, as relações que se estabelecem em 

determinado evento comunicativo e as representações que o interlocutor faz de si mesmo, 

do outro e do contexto sociocultural em que está inserido em uma dada interação 

comunicacional.  

 

O fato de um texto, para ser caracterizado como tal, constituir uma unidade semântica está 

relacionado à necessidade de o interlocutor percebê-lo como um todo significativo, o que 

depende dos conhecimentos de que dispõe para que possa interpretar determinado material 

textual. Trata-se de os envolvidos na interação partilharem os conhecimentos necessários 

para que os sentidos sejam construídos e o evento comunicativo seja bem-sucedido. 

Falamos aqui da coerência de um texto, que resulta também de sua lógica interna, isto é, da 

rede de conceitos e relações que se formam em um dado material textual (Costa Val, 2006). 

 

Por fim, o aspecto formal refere-se à coesão, “manifestação linguística da coerência”, e 

resulta da forma como conceitos e relações são mostrados na superfície textual. A coesão é 

construída por meio de mecanismos gramaticais, como os pronomes e os artigos, e lexicais, 

como a reiteração (repetição de um item lexical e nominalização) e a substituição (inclui a 

sinonímia, a antonímia e a hiponímia) (Costa Val, 2006: 6-7). 

 

De acordo com Travaglia (2003: 62), existe uma relação entre intenção comunicativa e 

construção de sentidos no que diz respeito a definir o que vem a ser texto. Para a autora,  

um texto é o resultado de uma intenção comunicativa que num dado 
momento, numa dada situação, num dado contexto, com um dado objetivo 
se concretizou verbalmente, se organizou sob a forma linguística. Sabemos 
que para que um texto seja texto é preciso constituir-se num todo 
significativo para quem o lê ou ouve. A intenção comunicativa é assim 
textualizada. A textualização é, então, essa colocação em texto [...] de uma 
intenção comunicativa, desencadeada por algo a comunicar ou a expressar. 

 

Essa perspectiva cognitivo-pragmática é retomada por Cavalcante (2012: 30), para quem 

um  

texto não pode ser concebido somente do ponto de vista do sistema 
linguístico, ou seja, privilegiando aspectos sintáticos e semânticos, em 
detrimento dos aspectos pragmáticos, das mais diversas situações de uso. 
Também, não se pode pensar o texto como um objeto material, ou como 
uma superfície linear na qual os sentidos se acham organizados. Para tomá-
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lo como unidade de análise, é preciso, necessariamente, considerar mais do 
que sua tessitura, pois um conjunto de contextos e de conhecimentos 
(linguísticos, cognitivos, interacionais) está envolvido no processo da 
(re)construção dos sentidos que se empreende durante a compreensão e a 
produção de um texto. 

 

Em nosso estudo, consideramos a concepção interacional de texto e de escrita, uma vez 

que a atividade de copidesque não se restringe ao trabalho com o texto apenas na 

perspectiva do código nem na de representação do pensamento. Entendemos a 

copidescagem como um trabalho ao longo do qual os conhecimentos são compartilhados 

entre autor e copidesque, os quais têm um objetivo em comum: o aprimoramento do texto e 

a sua publicação.  

 

Um evento linguístico – como o é a atividade de copidescagem – não se faz por meio de 

atos individuais, isolados; ao contrário, os eventos comunicativos se constroem de forma 

conjunta, pois as finalidades são comuns (Koch; Cunha-Lima, 2009). Em outras palavras, 

não podemos pensar na copidescagem como uma ação única, apenas com um objetivo 

próprio, uma vez que as “ações verbais são ações conjuntas [...] usar a linguagem é se 

engajar em alguma ação na qual a linguagem é o meio e o lugar onde a ação acontece 

necessariamente em coordenação com os outros [...]” (Koch; Cunha-Lima, 2009: 285).  

 

Dessa forma, podemos considerá-lo um trabalho realizado a quatro mãos. A copidescagem 

e a escrita autoral são processos que se complementam e juntos visam ao aprimoramento 

do texto e da expressão dos sentidos. Por meio de outro olhar, o autor pode examinar, com 

certo distanciamento proporcionado pela leitura do copidesque, o que produziu e refletir 

sobre suas escolhas e sobre as sugestões apresentadas pelo profissional do texto, assim, 

pode perceber problemas não observados antes, uma dinâmica que explicita o fato de que o 

texto está sempre aberto a modificações e em constante (re)construção.  

 

Nessa direção, a atividade de copidesque, não se restringe à correção de inadequações 

linguísticas, trata-se, antes, de uma atividade pragmática, interativa, na qual estão 

envolvidos dois sujeitos, o autor (escritor) e o copidesque (leitor primeiro), que trabalham em 

um mesmo texto, com vistas a objetivos e necessidades comuns, assumindo conjuntamente 

a responsabilidade de produzir sentidos coerentes com a situação comunicativa em que 

está inserido o produto linguístico3. 

 

                                                             
3 Embora o autor do texto possa ter a competência comunicativa necessária para produzir bons textos, nem 
sempre isso ocorre.  Nesse caso, o copidesque pode contribuir para o aprimoramento textual, especialmente no 
que diz respeito à produção de sentidos desejados pelo autor. 
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Conforme destaca Sautchuk (2003), a concepção de realização textual que considera a 

linguagem em uma perspectiva sociointeracional pressupõe a participação de dois 

indivíduos na situação comunicativa: um indivíduo que produz o texto visando a 

determinados resultados, como produzir sentidos específicos e satisfazer o propósito 

comunicativo do gênero, e outro que recebe a produção escrita ainda na etapa autoral e 

busca aprimorar o texto, de modo que o leitor final possa recuperar com segurança a 

intenção comunicativa do autor. De acordo com a autora, ao considerarmos o texto “produto 

de um ato verbal”, conferimos dinamicidade ao processo interativo entre dois interlocutores, 

o que expande o conceito de texto além do essencialmente linguístico (Sautchuk, 2003: 11). 

 

Na perspectiva interacional que adotamos em nossa pesquisa, entendemos a escrita como 

prática social que faz parte de inúmeras formas da dinâmica da sociedade e por meio da 

qual firmamos nossa presença em determinado contexto e campo de ação. De acordo com 

Bazerman (2007), a escrita tem papel crucial em nossa sociedade pois, por meio dela, 

assumimos presença no mundo e participamos de relações complexas e sofisticadas com 

os demais integrantes de determinado evento comunicativo, como é o caso da relação 

autor-copidesque que abordamos neste estudo. 

 

 

1.3 Atividade de copidescagem  

 

A nosso ver, algumas razões tornam relevante a copidescagem de textos que irão a público. 

Em primeiro lugar, ao elaborarmos nossos textos, as frases e os parágrafos podem ser 

estruturados de um modo que dificulta o entendimento por parte do leitor. Em segundo 

lugar, em algum momento da escrita, podemos “esquecer” o futuro leitor, o que leva, 

eventualmente, à elaboração de textos não adequados à comunidade discursiva no que diz 

respeito a regras, modelos e coerções relacionadas a determinado gênero. Por fim, o que 

escrevemos pode não estar de acordo com o que orientam as normas para publicação de 

determinada instituição ou as normas de entidades reguladoras, como a Associação 

Nacional de Normas Técnicas (ABNT). 

 

De acordo com Mossop (2014) um texto pode apresentar inadequações de várias ordens, 

entre as quais o autor cita algumas: recorrência de erros gramaticais e tipográficos; emprego 

não padronizado de itálico e negrito; leitura repetida de determinado enunciado para 

entendê-lo; ausência de referentes; presença de termos técnicos que não são próprios do 

universo do leitor; texto não adequado ao gênero e passagens que contradizem umas às 
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outras. A observação desses aspectos, entre outros, confere à copidescagem maior 

abrangência, uma vez que exige do copidesque conhecimentos não apenas de elementos 

gramaticais e normativos, mas também conhecimentos acerca de organização textual, 

sequências textuais, gêneros e elementos de textualidade. 

 

Do lado do copidesque, seu trabalho tem como foco a adequação do texto no que diz 

respeito a variados aspectos, entre os quais, gramática, formatação, organização retórica, 

coesão e coerência, para tornar determinado texto bem-sucedido do ponto de vista 

comunicativo. Nesse contexto, o copidesque, como observa Mossop (2014: 2), é um 

“terapeuta da linguagem, que aprimora o texto, de forma a facilitar o processamento e 

adequar o texto aos futuros leitores” (grifo do autor; tradução nossa). 

 

Salgado (2007) salienta que a interlocução que se estabelece entre autor e copidesque por 

meio do tratamento textual proporciona ao primeiro um novo olhar sobre sua produção, pois 

ele pode descobrir outras leituras, rever aspectos, perceber inconsistências, modificar ou 

manter posicionamentos que não tinha percebido quando da escritura. A nosso ver, o 

copidesque também aciona elementos textualizadores antes acionados pelo autor do texto 

original, mas agora de uma perspectiva diferente, o que possibilita outras leituras, outros 

arranjos para o texto original. 

 

Dessa forma, como ressalta a autora, esse trabalho textual (re)orienta a composição e 

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

apenas o autor” (Salgado, 2007: 146). Nessa direção, o copidesque assume um papel 

relevante na constituição do sujeito autor, uma vez que, ao considerar a linguagem em seu 

“vir-a-ser”, questiona os sentidos construídos e aponta para possíveis interpretações, ainda 

que o sentido pareça óbvio.  

 

A fim de sistematizar a dinâmica comunicacional observada na atividade de copidescagem, 

em que autor e copidesque assumem posicionamentos diferentes dependendo da situação 

enunciativa, elaboramos o Quadro 1, apresentado a seguir. 
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Quadro 1. Dinâmica do tratamento textual 

Autor                                            Copidesque                                        Autor 

                    

                   Escreve                                                Lê                                                    Lê 

                                                          

                                                               Concorda           Discorda              Concorda       Discorda 

                                                       
                                                                Mantém                                           Aceita          Mantém 
                                                                 original      Altera /Sugere             alteração        original 

Elaborado pela autora 

 

Podemos entender que o processo de tratamento do texto é composto por etapas, como as 

que apresentamos no Quadro 1, que mantêm o original do autor em constante processo de 

produção até que seja definida a versão final que irá a público, conforme detalhamos a 

seguir: 

 

- o copidesque realiza a leitura do texto original do autor; 

- o copidesque mantém o texto original; 

- o copidesque altera o texto e/ou sugere modificações; 

- o autor realiza a leitura do texto copidescado; 

- o autor aceita as sugestões/ alterações propostas pelo copidesque;  

- o autor não aceita alterações/ sugestões do copidesque e mantém o texto original. 

 

Salgado (2007: 125) observa que, na etapa autoral, não temos ainda “um texto acabado, 

mas uma proposta nuclear, um eixo que lastreia os movimentos de novas textualizações 

possíveis”, que originadas das intervenções do copidesque permitem ao autor considerar 

seu texto de uma perspectiva nova, agora como leitor, distanciamento que favorece a 

(re)apropriação do que está enunciado.  

 

Assim, autor e copidesque trocam seus papeis durante o tratamento textual: o autor, após 

as alterações sugeridas ou efetivamente executadas pelo copidesque, assume o lugar de 

leitor, recebe o texto para que se proceda à leitura do original, dessa feita, considerando o 

olhar do outro (copidesque) sobre seu texto. O copidesque, por sua vez, ao realizar as 

alterações, assume os papéis de leitor e de produtor do texto. Essa atividade envolve 

interpretar o que foi dito pelo outro, ação que ocorre antes de qualquer transformação 

textual, pois “para dizer de outro modo [...] o que foi dito ou escrito por alguém, devo 

inevitavelmente compreender o que foi que esse alguém disse ou quis dizer. Portanto, antes 

de qualquer atividade de transformação textual, ocorre uma atividade cognitiva denominada 

compreensão” (Marcuschi, 2007: 47). 
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Desse modo, a noção de que “o bom senso e o profissionalismo exigem que o revisor/ 

copidesque seja fiel ao conteúdo original” (Malta, 2000: 17) é questionável, uma vez que 

manter esse posicionamento não considera nem o caráter interacional da linguagem nem o 

trabalho colaborativo entre copidesque e autor, necessário na etapa de produção de um 

texto que irá a público, a fim de detectar as variadas possibilidades que um texto pode 

oferecer a seus leitores. De acordo com a concepção dialógica da linguagem, é preciso 

relembrar que os sujeitos são considerados construtores sociais; o texto, por sua vez, é o 

lugar da interação entre interlocutores ativos que nele se constroem e são construídos 

(Koch, 2006).  

 

 

1.4 Retextualização – perspectiva para a copidescagem 

 

Os estudos sobre retextualização (Travaglia, 2003; Marcuschi, 2007), embora não sejam 

diretamente aplicáveis à atividade de copidescagem, revelam-se como subsídios 

importantes para ampliarmos nossa compreensão sobre ela, além de oferecerem 

possibilidades de aproximação conceitual e de sistematização por meio das quais 

analisamos as produções escritas que compõem nosso corpus, de modo a oferecer uma 

abordagem da copidescagem como processo de composição textual no qual determinados 

fatores são essenciais para conferir textualidade à produção.  

 

Ao considerarmos a copidescagem como retextualização, podemos ter uma noção mais 

abrangente dessa atividade, bem como dos elementos que fazem parte dela. Notamos que 

a abordagem textual permite tratar de vários aspectos relacionados à composição de um 

texto, tendo em vista o viés discursivo, que alguns estudos de referência para a área de 

copidescagem, bem como de revisão de textos (Malta, 2000; Medeiros, 2002; Coelho Neto, 

2008) não desenvolveram ou não explicitaram, mas que são relevantes para a atividade do 

copidesque no que diz respeito ao aprimoramento de sua atuação profissional. Tal 

abordagem, a nosso ver, possibilita explicitar, de forma sistematizada, esses elementos e, 

consequentemente, as intervenções conscientes por parte do profissional, que não deve se 

guiar apenas intuitivamente ou se pautar tão somente na perspectiva normativa da língua. 

 

Uma perspectiva que considere a copidescagem como retextualização parece-nos mais 

condizente com o que é a atividade, ou seja, a colocação em texto da leitura de outro texto, 

o que pressupõe a ativação de princípios de textualização que tornam uma sequência 
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linguística um texto. Desse ponto de vista, a copidescagem possibilita uma nova 

configuração do texto concebida em condições de produção diferentes daquelas existentes 

quando da escrita na instância autoral. 

 

Assim, compartilhando das palavras de Travaglia (2003) que tratou da tradução como 

retextualização, postulamos que abordar a copidescagem segundo o viés da retextualização 

contribui para a ampliação dos estudos acerca desse processo, uma vez que considera o 

sistema linguístico não como “um código fixo e imutável, mas como um espaço de ebulição 

perpassado pela oposição entre o caráter estável e instável da linguagem” (Travaglia, 2003: 

64). 

 

O termo retextualização foi utilizado pela primeira vez por Neusa Travaglia (1993) em sua 

tese de doutorado sobre tradução na Universidade de São Paulo. Para a autora, no 

processo de tradução, o “tradutor recoloca em texto numa outra língua a reconstrução de 

um sentido que faz a partir de uma textualização anterior” (p. 63) (grifos da autora). 

Marcuschi (2007), por sua vez, retoma o termo para aplicá-lo ao que ele também considera 

“tradução”, só que de uma modalidade de língua para outra – do oral para o escrito – em 

uma mesma língua (p. 46).4 Entendemos, em consonância com Travaglia (2003: 69), que a 

atividade de copidescagem envolve a “busca de uma retextualização, de uma nova 

colocação em texto”. 

 

A ação de retextualizar, segundo Marcuschi (2007), é um evento linguístico rotineiro, 

presente no dia a dia das pessoas: sempre que repetimos ou relatamos o que o outro disse, 

ou mesmo quando fazemos citações, transformamos, reformulamos, recriamos e 

modificamos um enunciado, que resulta em um novo enunciado.  Embora a preocupação 

central de Marcuschi (2007) seja a passagem da modalidade oral para a modalidade escrita, 

e vice-versa, o autor observa que também é possível a retextualização de textos escritos 

apenas, conforme mostramos no Quadro 2. 

 

 

 

 

                                                             
4 Afora as noções de retextualização apresentadas por Travaglia (2003) e por Marcuschi (2007), Matencio (2002) 
considera que retextualizar é produzir um texto novo com base em um texto primeiro, “trata-se, além de 
redimensionar as projeções de imagem dos interlocutores, de seus papéis sociais e comunicativos, dos 
conhecimentos partilhados, assim como de motivações e intenções, de espaço e tempo de produção/recepção, 
de atribuir novo propósito à produção linguageira” (p. 113). Salientamos que essa noção não se aplica a nossa 
pesquisa, uma vez que propõe, por exemplo, a mudança de propósito, o que não ocorre em relação ao trabalho 
do copidesque observado no corpus que compõe esta tese. 
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Quadro 2. Possibilidades de retextualização segundo Marcuschi (2007) 

1. Fala        Escrita (entrevista oral              entrevista impressa) 

2. Fala    Fala (conferência              tradução simultânea) 

3. Escrita    Fala     (texto escrito                 exposição oral) 

4. Escrita    Escrita (texto escrito                 resumo escrito) 

Fonte: Marcuschi (2007: 48) 

 

Marcuschi (2007: 55), ao tratar da retextualização, esclarece que as operações 

concernentes à atividade seguem estratégias variadas, o que atesta sua complexidade. 

Embora o autor aborde a passagem de uma modalidade a outra, da oral para a escrita, a 

existência de estratégias variadas e complexas também é observada no caso da 

retextualização de textos pertencentes à mesma modalidade, como da escrita para a escrita, 

pois 

[...] as operações de retextualização [...] são atividades conscientes que 
seguem os mais variados tipos de estratégias [...] algumas formas 
linguísticas são eliminadas e outras introduzidas; algumas são substituídas 
e outras reordenadas. Nesse processo de reescrita [...], entram em ação 
algumas estratégias de regularização linguística. Estas são, em geral, as 
primeiras alterações e têm muito a ver com os fenômenos mais 
estreitamente relacionados à denominada norma linguística padrão [...]. 
Posteriormente, surgem outras operações que afetam as estruturas 
discursivas, o léxico, o estilo, a ordenação tópica [...] (Marcuschi, 2007: 55, 
grifos do autor) 

Como procuramos demonstrar neste capítulo, a copidescagem, além de envolver etapas 

que exigem esforço cognitivo, constitui um sujeito linguístico que, por meio de sua 

intervenção no texto, passa a ocupar determinada posição discursiva, assume um papel na 

relação com o outro, o de mediador entre o autor e o potencial leitor (Kotze; Verhoef, 2003: 

41) e realiza alterações em um material que, teoricamente, já está terminado.  

Conhecer a gramática, estar inteirado das particularidades gramaticais e do que trazem os 

manuais de revisão (Malta, 2000; Medeiros, 2002; Coelho Neto, 2008), quanto aos aspectos 

formais da língua e às tarefas que cabem ao “revisor”, não é suficiente para realizar 

intervenções no texto do outro de forma a assumir o papel de coenunciador, como 

apresentado por Salgado (2007).5 

 

Na verdade, erros presentes na superfície textual, como troca de letras, pontuação 

inadequada, ausência de acentuação e falhas na grafia de palavras podem ser corrigidos 

                                                             
5 Para Salgado (2007), o profissional que trabalha no tratamento de textos participa ativamente, junto com o 
autor, da feitura do texto. A autora adota a noção de coenunciador de Culioli (1968, 1973, apud Salgado, 2007), 
que introduziu o termo segundo o qual a enunciação é coenunciação, uma vez que envolve dois participantes em 
um exercício de alteridade em que os posicionamentos são intercambiáveis.  
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com certa facilidade. O problema, como pontua Mossop (2014), está na falta de fluidez e na 

ausência de foco – o ordenamento de palavras que não evidencia a lógica do argumento. 

De acordo com o autor,  

 

as inadequações dispersas na superfície textual podem ser ajustadas, mas 
se toda sentença precisar de reformulação, simplesmente não se trata de 
um meio econômico de se proceder. Nesse caso, a correção de elementos 
presentes na superfície do texto não é suficiente; é necessário reescrever o 
trecho, de preferência por outra pessoa” (Mossop, 2014: 30, tradução 
nossa). 

 
No intuito de identificar e sistematizar as etapas que a copidescagem envolve, baseamo-nos 

em Marcuschi (2007)6 para elaborar o Quadro 3, no qual apresentamos o fluxo das ações 

envolvidas na retextualização, do texto original ao texto copidescado, resultante das 

operações realizadas ao longo do trabalho textual empreendido pelo profissional. 

 

Quadro 3. Etapas da copidescagem  

 
Adaptado de Marcuschi (2007: 72). 

 

A intervenção no texto requer que se realize um trabalho de compreensão global e local, a 

fim de que se alcance equilíbrio no que diz respeito a conteúdo e forma, respectivamente. 

No trato textual realizado por parte do copidesque, esses dois níveis são trabalhados ao 

mesmo tempo: o global trata do conteúdo na sua totalidade (por exemplo, verificar se a tese 

proposta a ser defendida está claramente exposta ao longo do texto); o local trata de 

questões no âmbito da frase, de pequenos trechos (por exemplo, verificar se há frases 

longas e complexas que impeçam o entendimento do leitor ou aspectos relacionados à 

regência e concordância) (Serafini, 1992). 

                                                             
6 Em Marcuschi (2007: 72), o quadro que o autor apresenta sistematiza as ações presentes no processo de 
retextualização de textos orais para textos escritos, e vice-versa.  

Produção escrita 
autor 

Representação escrita 

Texto original 

Retextualização Leitura crítica 
copidesque 

Correções/Adaptações/Sugestões 

Representação escrita 

Texto copidescado 

Detecção/Identificação/Avaliação 
de problemas 

Global Local 

Compreensão 
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A abordagem da copidescagem pelo viés da retextualização não considera essas etapas 

como independentes, lineares, estanques ou limitadas, uma vez que duas ou mais etapas 

podem se desenvolver simultaneamente, e mesmo interagir. Ao proceder à leitura do texto, 

vai ocorrendo a compreensão, a qual adentra à etapa de retextualização, durante a qual são 

realizadas ações como detecção, identificação e avaliação de eventuais problemas no texto; 

as leituras, intervenções e voltas ao texto vão modificando o material linguístico.  

 
Isso se aproxima do que Marslen-Wilson e Tyler (1980 apud van Dijk, 1992: 15) denominam 

“‘pressuposição on-line’ do processamento do discurso”, ou seja, a compreensão ocorre 

simultaneamente ao processamento das informações, “de forma gradual, não subsequente”. 

Assim, trazendo essa perspectiva para o contexto de nossa pesquisa, a divisão em etapas é 

mais uma tentativa de organizar metodologicamente o processo de copidescagem do que 

de compartimentalizar as tarefas envolvidas, as quais não são estanques nem ocorrem 

individualmente. 

 

Muitas vezes, não há como separar as etapas constantes no Quadro 3: enquanto ocorre a 

leitura do texto original, a compreensão mistura-se com a retextualização, o copidesque 

toma notas, recompõe o texto, faz releituras do original e do que retextualizou, descarta o 

que ele próprio sugeriu, esse movimento incessante vai modificando e traçando a 

retextualização, compondo um “outro” texto. Como observa Salgado (2007), mexer em uma 

parte do texto já é mexer em seu todo; o texto renasce, traz a memória do que já foi, mas 

em um novo arranjo de si mesmo. 

 

De modo a proceder às modificações textuais e fazer sugestões, a copidescagem requer a 

leitura crítica do texto, que não é a mesma leitura realizada pelo leitor comum. A concepção 

de leitura que visa ao tratamento textual segue, em parte, o que requer a leitura que visa à 

compreensão, a qual, segundo a perspectiva sociointeracional da língua, trata-se de uma  

 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se 
realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na 
superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização 
de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo (Koch; 
Elias, 2008: 11) 

 

Assim, esse processo envolve ações como detectar, identificar e avaliar problemas, como 

falhas na coerência, com vistas a realizar as adaptações e as correções, bem como a 

oferecer as sugestões necessárias para que o conteúdo textual seja efetivamente claro, 

esteja de acordo com a intenção comunicativa do autor e vá ao encontro das expectativas 

da comunidade discursiva ao qual é destinado. Temos, então, dois movimentos no texto, um 
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movimento retrospectivo, que detecta possíveis problemas em relação ao que já foi feito, e 

um movimento prospectivo, que indica como prosseguir, o que fazer dali em diante, aonde 

ir, que ponto retomar (Antunes, 2006).  

 

Entre os dois polos, texto original e texto copidescado, há duas ações essenciais, a 

compreensão e a retextualização, que produzem transformações em maior ou menor grau, 

por exemplo, inserção de pontuação e reestruturação de segmentos, com eliminação ou 

colocação de paragrafação. Ainda que o termo transformação possa remeter a alterações 

muito profundas no conteúdo, essas não devem interferir no sentido que o autor pretendeu 

dar às suas palavras, ou seja, o copidesque deve preservar os dizeres do autor, a não ser 

que a escrita original esteja ininteligível e o sentido necessite de ajustes.  

 

A etapa denominada compreensão, de acordo com Marcuschi (2007), é uma atividade 

cognitiva importante no processo de retextualização, pois para dizer de outra maneira o que 

foi falado ou escrito por alguém é preciso compreender a informação comunicada e, então, 

transformar, reformular, recriar e modificar um enunciado. Uma falha na interpretação pode 

resultar na incoerência em relação ao texto original, ainda que o “outro texto” seja bem 

estruturado e que suscite interpretações aceitáveis no leitor. Para Travaglia (2003: 69), a 

compreensão de um texto está fundamentada na “busca da intenção comunicativa do autor 

do texto original [...] essa busca [...] nada mais é do que a reconstrução do sentido do texto”, 

o que, no nosso caso, trata-se da retextualização operada pelo copidesque. 

 

Travaglia (2003) destaca o caráter essencial da interpretação e, consequentemente, da 

compreensão, no processo de retextualização, uma vez que, se houver falhas nos 

elementos que constituem a coerência textual, podemos ter incoerências, como no caso de 

um texto manter a intertextualidade com outros textos, desconhecidos pelo copidesque, o 

que poderia levá-lo a elaborar uma intenção comunicativa diferente daquela pretendida pelo 

autor do texto original. 

 

Especificamente em relação ao trabalho do tradutor, a autora ressalta que esse profissional 

deve sempre ter como base o objeto linguístico concreto, o texto original, a fim de que a 

intenção comunicativa do autor não seja corrompida. Da mesma forma, o copidesque deve 

se basear no texto original, e para que seu trabalho não resulte em incoerências em relação 

ao texto primeiro, conhecimentos de mundo e conhecimentos partilhados devem ser 

acionados.  
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                                              COMPREENSÃO 

 

 

 

                     PRÁTICAS INTERATIVAS 

                  

A compreensão de um texto baseia-se nos esquemas mentais e nas categorias por meio 

das quais pensamos. Identificamos e reconhecemos algo se tivermos categorias ou 

esquemas cognitivos correspondentes que nos apoiem no processo de compreensão. Se 

nunca tivermos lido um editorial nem tivermos construído a experiência de editorial, não será 

possível reconhecermos determinado texto como pertencente a esse gênero. Como 

destacamos anteriormente, os gêneros textuais funcionam como “formas discursivas de 

enquadre poderoso para guiar o sentido” (Marcuschi, 2008: 229), são formatos 

padronizados que nos direcionam no que diz respeito a quais informações apresentar e 

como apresentá-las, além do que auxilia o leitor a encontrar a informação e interpretá-la 

(Bazerman, 2006a).  

 

Marcuschi (2007) destaca a importância da compreensão como trabalho social que 

demanda esforço, habilidade e interação entre autor-texto-leitor. A compreensão é uma 

prática interativa na qual os sujeitos interpretam as ações um do outro fazendo com que as 

dimensões sociais e cognitivas se relacionem (van Dijk, 1992). Aplicando essa noção à 

copidescagem, devemos inserir nessa interação o profissional que trabalha com o texto, 

pois, também nesse caso, existe trabalho colaborativo e exercício de convivência 

sociocultural.  

 

De acordo com Salgado (2007: 146), a “atividade linguística editorial é uma interlocução-

primeira que, voltando ao autor possibilita a este um novo contato com o que escreveu. 

Diante das alterações propostas, ele pode ser leitor de seu texto e leitor de um texto”. Tais 

abordagens nos levam a propor um esquema interacional que envolve a copidescagem, o 

qual apresentamos no Quadro 4.    

 
Quadro 4. Representação da interação entre os sujeitos   

 

texto                                                       texto                                            Aceita 

                                                                                                                                                  Não aceita 

                                             Retextualiza                                        

                                                                                                        texto                                                                                                      

 

 
Elaborado pela autora 

 

Autor 
produtor 

 

Copidesque Autor 
leitor 

Leitor 

 

 

Autor 
produtor 
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Na atividade de leitura e produção de sentido, estão envolvidas estratégias sociocognitivas 

variadas, por meio das quais ocorre o processamento textual que, por sua vez, requer três 

tipos de conhecimento: o linguístico, o enciclopédico e o interacional (Koch, 2006). 

 

O conhecimento linguístico diz respeito a aspectos gramaticais e lexicais. Com base nesse 

tipo de conhecimento, é possível compreender como ocorre a organização do material 

linguístico na superfície textual, a utilização dos meios coesivos que permitem a remissão ou 

sequenciação do texto, a seleção lexical pertinente ao tema ou ao gênero textual com o qual 

se está trabalhando. 

 

O conhecimento enciclopédico refere-se ao que conhecemos do mundo de forma geral e às 

vivências pessoais e eventos socio-historicamente situados. Para que a compreensão 

ocorra de forma satisfatória, é preciso ativar tais conhecimentos na interação com o texto, 

com o autor e com o leitor, no caso da atividade de copidescagem. 

 

O conhecimento interacional, por sua vez, é pertinente aos conhecimentos sobre as ações 

verbais, ou seja, as formas de interação que ocorrem por meio da linguagem e engloba o 

conhecimento ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. O 

conhecimento ilocucional, como esclarecem Koch e Elias (2008), permite que 

reconheçamos os propósitos do produtor do texto em determinada situação comunicativa. 

Já o conhecimento comunicacional, explicam as autoras, refere-se à quantidade 

informacional necessária para que o interlocutor possa reconstruir os propósitos da 

produção textual em determinada situação comunicativa, à seleção da variante linguística 

apropriada para essa situação e à adequação do gênero textual à situação de interação. Por 

fim, o conhecimento metacomunicativo permite que o produtor assegure que seu interlocutor 

compreenda o texto e aceite seus propósitos. Isso é alcançado por meio do emprego de 

determinadas ações linguísticas, por exemplo, de elementos articuladores e atividades de 

formulação e reconstrução textual. 

 

Ainda no processamento textual, a retextualização é uma etapa importante, central em 

nossa pesquisa. A noção de anteriormente, para examinarmos o trabalho realizado pelo 

copidesque. Além disso, valemo-nos do estudo realizado por Marcuschi (2007) sobre 

retextualização, especialmente, as operações de retextualização que o autor propõe, a fim 

de analisarmos o corpus que retextualização por nós adotada neste trabalho toma como 

base a concepção de Travaglia (2003), como explicitamos compõe esta pesquisa. Ainda que 

a abordagem de Marcuschi (2007) diga respeito a modalidades diversas (oral e escrita), 
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acreditamos que o modelo proposto pelo autor constitui uma base satisfatória para 

entendermos a atividade de copidescagem de forma mais ampla. 

 

Com base no Modelo das operações textuais-discursivas na passagem do texto oral para o 

texto escrito proposto pelo autor, elaboramos o Quadro 5, apresentado adiante, no qual 

elencamos as operações de retextualização das quais nos valemos para analisar os 

excertos dos textos selecionados. 

 

Tais operações serão empregadas na análise dos textos selecionados, como pontuamos, 

conjuntamente com os princípios de textualização (Beaugrande e Dressler, 1981; 

Beaugrande, 1997) e com os movimentos e passos retóricos (Swales, 1990; Bunton, 2002), 

de forma a obtermos subsídios para a compreensão mais aprofundada da atividade de 

copidescagem. 

 

O aporte teórico apresentado neste capítulo permitiu-nos explicitar a perspectiva que 

adotamos em relação ao trabalho realizado pelo copidesque. Com base na concepção 

sociointeracional da língua, entendemos que o profissional do texto interage com o autor e 

com o texto de forma a construir sentidos que busquem tornam o texto bem-sucedido do 

ponto de vista comunicativo. Os lugares que ocupam os sujeitos envolvidos nessa situação 

comunicativa, autor e copidesque, não são posições fixas; ao contrário eles trocam seus 

papéis ao longo do trabalho, o que lhes permite ver o texto de outra perspectiva que abre 

novas possibilidades para a construção de sentidos necessários para que o texto seja 

compreendido. 
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Quadro 5. Operações de retextualização – textos escritos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Marcuschi (2007: 75) 
 

 

Nessa direção, a copidescagem, como a consideramos neste estudo, norteada pelas 

operações de retextualização, apresentadas neste capítulo, e pelos estudos de 

gênero, em particular a organização sociorretórica, que abordamos no capítulo 

seguinte, permite que o profissional do texto amplie sua atuação ao torná-la uma 

atividade colaborativa e ativa. Colaborativa porque, assim como o autor, o 

copidesque constrói sentidos com base no texto original, no contexto de produção, 

na comunidade discursiva para a qual o texto é dirigido e no propósito comunicativo 

do gênero. Ativa porque não se trata de uma atividade guiada tão somente pela 

aplicação das regras ditadas pela gramática para a correção textual, mas de uma 

atividade em que o texto é considerado um lugar de interação no qual os sujeitos se 

encontram para realizar um ato comunicativo em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação de eliminação Supressão de repetições, redundâncias, pronomes, 

porções sem relevância no texto, pontuação 

Operação de inserção Adição de palavras, porções textuais maiores, 

pontuação 

Operação de formatação Uso de destaques (itálico, negrito, sublinhado) 

 

Operação de substituição Emprego de novas estruturas sintáticas, novos termos 

(adequação léxico) 

Operação de reordenação Alteração da sequência textual, segmentos e parágrafos 

Operação de adequação 

gramatical 

Adequação da acentuação, ortografia e outros 

elementos em conformidade com a norma culta 

Operação de deslocamento Mudança de vocábulos ou segmentos textuais de lugar 
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 Capítulo 2 – Gêneros textuais 
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Alinhamo-nos com a posição de Miller (2009 [1984]) segundo a qual os gêneros constituem 

um modo de ação social. Dessa forma, integram a estrutura comunicacional da qual 

fazemos uso e revelam como funciona nossa sociedade, organizando atividades e pessoas 

(Bazerman: 2006a). Tal abordagem está intrinsecamente relacionada ao aspecto social da 

linguagem que, como destaca Marcuschi (2008: 155), envolve a impossibilidade de se tratar 

um gênero sem considerarmos a realidade social na qual está inserido e a relação que 

estabelece com as atividades humanas nas mais variadas esferas.  

 

Entendemos, desse modo, que o copidesque, ao se apropriar dos conhecimentos acerca 

dos gêneros textuais com os quais trabalha, passa a se nortear por uma abordagem 

sociointeracional que envolve não apenas o conhecimento acerca dos aspectos formais da 

língua, mas também os elementos socio-históricos que fazem parte da concepção de 

determinado gênero, o que lhe possibilita adotar um posicionamento colaborativo, não 

meramente corretivo, no que diz respeito aos ajustes realizados no texto do autor.  

 

Para complementar a base teórica que compõe esta pesquisa, apresentamos a teoria de 

gêneros textuais, em particular, a concepção sociorretórica de gêneros, com a contribuição 

de Swales (1990) e Bunton (2002) no que diz respeito à organização retórica de gêneros 

introdutórios. 

 

 

2.1 Estudo de gêneros: perspectiva histórica  

 

Desde a Antiguidade Grega, os gêneros têm sido objeto de reflexão e estudos motivados 

pela busca de uma classificação para determinados fatos linguísticos. O termo gênero vem 

do latim, genus, e significa tipo ou classe, ou seja, está relacionado à classificação. Como 

destacam Bawarshi e Reiff (2013), em vários momentos e áreas de estudo, como na 

retórica, na teoria literária, na sociologia e nos estudos linguísticos, o termo foi definido e 

tem sido utilizado principalmente como ferramenta de classificação, um modo de dividir e 

organizar tipos de texto e outros artefatos culturais.  

 

Marcuschi (2008) considera que hoje temos uma nova perspectiva de um mesmo tema, uma 

vez que o estudo de gêneros tem, no Ocidente, ao menos 25 séculos, se levamos em conta 

que sua observação sistemática foi iniciada com Platão e estabeleceu-se com Aristóteles, 

em obra denominada Retórica, vista como estudo pioneiro sobre a comunicação humana 

por meio do discurso e sobre sua natureza.  
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A retórica antiga dizia respeito ao bem falar em público, de forma persuasiva, para buscar a 

adesão dos ouvintes à determinada tese apresentada. Silveira (2005) esclarece que já na 

Antiguidade havia a preocupação com os gêneros na atividade discursiva e que a origem da 

retórica se confunde com o próprio início da democracia grega na qual o uso de espaços 

públicos para manifestações orais preocupava os estudiosos. 

 

Aristóteles, por exemplo, por entender que o discurso oral era uma forma de ação, propôs 

três gêneros de discurso retórico, relacionados às instâncias de atuação do cidadão na 

sociedade grega: o discurso deliberativo, o discurso judiciário e o discurso demonstrativo, os 

quais, por sua vez, foram associados, respectivamente, ao tipo de auditório (juiz, 

assembleia, espectador), ao tempo (passado, futuro, presente), ao ato (acusar/ defender, 

aconselhar/ desaconselhar, louvar/ censurar), aos valores (justo/ injusto, útil/ nocivo, nobre/ 

vil) e ao argumento (entimema [dedutivo], exemplo [indutivo], amplificação).  

 

De acordo com a perspectiva adotada atualmente, o gênero, em diversos campos de 

conhecimento, “passou a ser definido menos como modo de organizar tipos de texto e mais 

como um poderoso formador de textos, sentidos e ações sociais, ideologicamente ativo e 

historicamente cambiante”, assim, “os gêneros são entendidos como formas de 

conhecimento cultural que emolduram e medeiam conceitualmente a maneira como 

entendemos e agimos tipicamente em diversas situações” (Bawarshi; Reiff: 16). 

 

No campo da teoria da literatura, observamos que os gêneros literários foram primeiramente 

sistematizados também na Antiguidade clássica greco-latina (cerca de 350 a.C.). Em 

República, Platão apresentou uma divisão da literatura: o teatro, a poesia lírica e a poesia 

épica. Posteriormente, Aristóteles, em Poética, distinguiu três gêneros com base nos modos 

de imitação: o épico, o dramático e o lírico. Essa tríade tinha em sua base a busca por 

regras sistemáticas para classificar e descrever os tipos de textos literários e suas relações 

com o contexto7. 

 

                                                             
7 Bawarshi e Reiff (2013) esclarecem que a principal crítica a essa abordagem classificatória refere-se ao modo 
como universaliza o caráter dos gêneros, em vez de os considerarem emergentes de exigências socio-históricas 
e respostas a elas. As autoras seguem na reflexão destacando que o impacto dessa perspectiva no ensino da 
escrita é a criação de classificações descontextualizadas que tiveram como resultado o “uso de modos de escrita 
tais como ‘descrição’, ‘narração’, ‘persuasão’ e ‘exposição’, ainda largamente ensinados. Esses modos artificiais 
isolam forma de conteúdo e presumem que toda escrita (e processos cognitivos associados) pode ser 
classificada e explicada por meio de categorias universalmente aplicáveis [...] tal concepção abstrata de gêneros 
impede que professores e estudantes de escrita tratem os gêneros como ações dinâmicas e situadas [...]” 
(Bawarshi; Reiff, 2013: 32). 
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Na Idade Média, como relata Silveira (2005), surgiram novos gêneros literários, em especial, 

as cantigas trovadorescas, líricas e satíricas, e as novelas de cavalaria, estas que foram um 

dos precursores do romance como conhecemos hoje, consolidado a partir da segunda 

metade do século XVIII. 

 

Posteriormente, no Renascimento, os modelos estéticos greco-latinos foram recuperados, o 

que voltou a atenção para as obras de filósofos antigos, como Platão, que marcou 

fortemente toda a produção literária desse período. De acordo com Silveira (2005), em Os 

Lusíadas, Camões evoca o engenho e a arte, dando a entender que a criação literária 

necessita não apenas de inspiração (arte), mas também de um modelo (engenho). Essa 

noção sugere que os gêneros eram vistos como formas fixas. 

 

Ao passo que a abordagem clássica de gênero baseia-se nas categorias épica, lírica e 

dramática para explicar e classificar os textos literários, a abordagem denominada 

estruturalista busca o entendimento dos gêneros literários como construtos socio-

historicamente situados, que moldam as ações e as representações literárias específicas, 

são imagens do mundo real e exercem um papel na estruturação do mundo estético. Essa 

noção estruturalista, focada nos gêneros literários como elementos ligados ao contexto 

socio-histórico, remete-nos à ideia de que todos os gêneros, e não apenas os literários, 

“ajudam a organizar e a gerar práticas e realidades sociais [...]” (Bawarshi; Reiff, 2013: 34). 

 

Na direção da perspectiva de gênero como ação linguística situada socio-historicamente, 

remetemo-nos às contribuições de Bakhtin (1992 [1979]), para quem o foco dos estudos de 

gêneros, desde a Antiguidade, sempre esteve sobre os gêneros literários de uma 

perspectiva artística. O autor reclama do caráter limitante dessa abordagem, uma vez que 

não leva em conta os gêneros como tipos de enunciados específicos, diferentes uns dos 

outros, mas com a natureza linguística em comum.  

 

Bakhtin (1992 [1979]) pontua que também foram realizados estudos dos gêneros no campo 

da retórica, o que deu maior destaque ao caráter verbal dos enunciados, sem, contudo, ter 

havido ao longo do tempo acréscimos relevantes à teoria da retórica antiga. Da mesma 

forma, foram desenvolvidos estudos dos gêneros do discurso cotidiano, especialmente a 

réplica, com base na teoria saussuriana. No entanto, também esse estudo mostrou certa 

limitação, uma vez que foram observados enunciados do discurso cotidiano oral, muitos dos 

quais enunciados primitivos, base de estudo behavioristas. 
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O autor esclarece que utilizamos a língua por meio de enunciados, orais e escritos, 

produzidos nos mais diversos campos de atividade humana; onde quer que atuemos, 

produzimos enunciados, os quais refletem a natureza e os propósitos de cada um desses 

campos, não apenas em razão de seu conteúdo temático e estilo (seleção lexical e emprego 

dos recursos gramaticais, por exemplo), mas também em razão da estrutura composicional, 

três elementos que se mesclam no todo do enunciado e reproduzem a especificidade de 

uma dada esfera comunicativa.  

 

Com base nessa reflexão, Bakhtin (1992 [1979]: 279) pondera que os gêneros são “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” que constituem relações, expressões, sentidos e 

fronteiras estabelecidas entre o locutor e o interlocutor, além disso, trazem em si modos 

típicos de estabelecer relação com o interlocutor e modos típicos de endereçamento. Assim, 

conforme interagimos socialmente, utilizamos gêneros que nos permitem criar relações 

tipificadas com o meio em que vivemos. 

 

Os gêneros, segundo a concepção bakthiniana, envolvem um conjunto de relações que 

dizem respeito à natureza dialógica do gênero e também o que ele denominou gêneros 

primários e secundários. O primeiro aspecto refere-se a como um gênero se constitui 

responsivamente em relação a outro em uma dada esfera comunicativa. Por exemplo, o 

anúncio de um congresso leva a inscrições para participação que levam para apresentação 

de comunicação oral, a qual, por sua vez, pode levar à publicação de um artigo em uma 

revista científica.  

 

Bakhtin (1992[1979]) explica que os enunciados se refletem uns aos outros e devem ser 

vistos como respostas a enunciados anteriores ocorridos em determinada esfera 

comunicativa. Como o autor salienta, um “enunciado é um elo da cadeia muito complexa de 

outros enunciados” (Bakhtin, 1992[1979]: 291), ideia que reflete a complexidade que envolve 

as interações sociais estabelecidas pela linguagem. 

 

Nessa direção, Bawarshi e Reiff (2013: 110) destacam que por meio dos gêneros podemos 

“criar relações tipificadas entre enunciados, à medida que organizamos e realizamos formas 

complexas de interação social”. Entendidos como enunciados tipificados, os gêneros 

relacionam-se dialogicamente com outros gêneros e tornam-se dotados de sentido quando 

da interação com eles.  

 



33 
 

Como observam as autoras, as “relações sistemáticas e normalizadas entre os gêneros 

coordenam formas complexas de ação social – como o por que os gêneros são apreendidos 

de certo modo e não de outro, e o que é ou não feito em consequência disso”. Assim, as 

interações sociais nas quais nos engajamos são permeadas por textos, ou gêneros, que 

refletem as condições socio-históricas nas quais “os indivíduos se identificam, situam-se e 

interagem uns com os outros em relações de poder bem como realizam ações sociais 

significativas e consequentes [...]” (Bawarshi; Reiff, 2013: 112-113). Dessa perspectiva, os 

gêneros não podem ser considerados apenas segundo suas características formais; é 

preciso levar em conta seu caráter social, ou seja, o vínculo que estabelecem com as 

diversas esferas de atividades nas quais estamos inscritos e agimos socialmente. 

 

Voltando aos estudos de Bakhtin (1992 [1979]) sobre os gêneros do discurso, o autor 

classificou os gêneros de acordo não apenas com seu aspecto funcional, mas também de 

acordo com suas diferenças históricas e socioideológicas. Assim, temos os gêneros 

primários, como a carta pessoal e a conversa face a face, que se formam em situações de 

comunicação imediata e espontânea, e os gêneros secundários, como o artigo científico e o 

romance, que se constituem em situações comunicativas complexas e organizadas. O autor 

enfatiza que, ao se formarem, os gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros 

primários, os quais adquirem uma característica especial quando se tornam parte daqueles: 

perdem o vínculo imediato que têm com a realidade existente e com os enunciados alheios.  

 

Bawarshi e Reiff (2013) explicam que, ao atendermos ao telefone dizendo “Alô”, em um 

contexto comunicativo real, fazemos uso de um gênero primário; no entanto, se essa réplica 

e a conversação estabelecida posteriormente fossem gravadas e passassem a fazer parte 

de um processo judicial, o gênero primário seria absorvido e transmutado como parte do 

gênero secundário processo judicial. Dessa forma, podemos entender que os gêneros 

primários e secundários interagem para transformar práticas sociais: ao assimilar uma dada 

realidade, representada por um gênero primário (a expressão oral Alô), um gênero 

secundário (o processo judicial) recontextualiza sua própria realidade. 

 

De acordo com Bakhtin (1992 [1979]), utilizamos a língua por meio de enunciados, orais e 

escritos, concretos e únicos, os quais são tão variados quanto a quantidade de esferas de 

atividades das quais participamos e refletem as condições e finalidades de cada uma 

dessas esferas. Tais condições e finalidades são a base para o surgimento de enunciados 

relativamente estáveis, os quais podem ser tipificados por apresentarem características 
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recorrentes e serem, ao mesmo tempo, formas flexíveis e dinâmicas. Bawarshi e Reeif 

(2013: 104) explicam que em 

 

contextos disciplinares, por exemplo, os gêneros normalizam atividades e 
práticas, permitindo que os membros da comunidade participem dessas 
atividades e práticas de forma bastante previsível e familiar a fim de fazer as 
coisas. Entretanto, ao mesmo tempo, os gêneros são dinâmicos porque, à 
medida que mudam as condições de uso [...] por causa de mudanças nas 
condições materiais, mudanças na pertença à comunidade, mudanças na 
tecnologia, mudanças nos propósitos e valores disciplinares [...] os gêneros 
[se transformam] juntamente com essas mudanças, sob o risco de se 
tornarem obsoletos [grifo das autoras]. 

 

Nessa direção, Schryer (1994: 89) considera que os gêneros são “stabilized-for-now or 

stabilized-enough sites of social and ideological action” (locais de ação social e ideológica 

estabilizados por agora ou suficientemente), assim, são simultaneamente sincrônicos e 

diacrônicos, mantêm relação com textos anteriores e com textos presentes, advêm de algum 

gênero e são transformados em outros gêneros.  

 

Na perspectiva da autora, os gêneros, por existirem antes de seus usuários, os moldam, e 

tanto usuários como comunidades discursivas os remoldam constantemente, para servirem 

como forma de ação social em determinado contexto comunicativo, ainda que mudanças 

socio-históricas e concepções ideológicas ajam sobre ele. Essa dinâmica evidencia o 

caráter multidimensional dos gêneros: são marcados pela estabilidade e pela mudança, 

estão ligados a ideologias, poder, ações e relações sociais, além do que, concorrem para 

que as comunidades discursivas aconteçam efetivamente e se estabeleçam como tal 

(Bawarshi; Reif, 2013). 

 

Para Bakhtin (1992 [1979]), o caráter de estabilidade relativa que os gêneros trazem em si 

permite que os usuários de uma língua aprendam a falar adaptando sua fala aos gêneros e 

que reconheçam, na fala do outro, determinado gênero, já nas primeiras palavras 

pronunciadas. Além disso, os gêneros são constituídos por regularidades, quais sejam, 

conteúdo temático, estilo e construção composicional, que constituem o todo de um 

enunciado que é marcado por determinada esfera de atividade. 

 

O conteúdo temático diz respeito ao sentido que envolve um gênero, ou seja, todo gênero 

tem um conteúdo temático que é determinado pela esfera de atividade em que está inscrito. 

Dessa forma, um artigo de opinião apresenta tópicos relacionados à determinada 

circunstância vivida na sociedade, como a crise na Petrobras ou o fracasso do futebol 
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brasileiro na Copa de 2014; uma entrevista de emprego versa sobre a experiência 

profissional do candidato e sobre suas expectativas em relação ao novo emprego. 

 

O estilo, por sua vez, refere-se à seleção de itens linguísticos que permitem ao locutor, 

baseado em suas intenções comunicativas, criar uma imagem de si e do interlocutor. Assim, 

como destaca Fiorin (2006), podemos ter um estilo familiar, em que os participantes do ato 

comunicativo estão fora do âmbito das hierarquias e das convenções sociais; um estilo 

oficial, em que temos atitudes formais que focam nas regras sociais e um estilo objetivo, por 

meio do qual os usuários da língua adotam um comportamento mais objetivo e neutro, como 

no caso de comunicações e artigos científicos. 

 

Por fim, a construção composicional diz respeito ao modo de organização informacional de 

um texto e está relacionada às suas funções comunicativas em determinado contexto socio-

histórico. Uma vez que tal estrutura não é fixa nem estanque, pois está relacionada a 

determinado contexto, não deve ser reduzida a um conjunto de características formais, 

porque reflete certas condições específicas e finalidade de um dado campo pertencente a 

determinada esfera de atividade (Bakhtin, 1992 [1979]). 

 

A abordagem bakthiniana não está fundamentada em uma concepção retórica dos gêneros, 

mas ofereceu a base para que ela se desenvolvesse. No âmago de sua perspectiva sobre 

os gêneros está a ideia de que eles “nos permitem criar relações tipificadas entre 

enunciados, à medida que organizamos e realizamos formas complexas de interação social. 

Como enunciados tipificados, os gêneros estão dialogicamente relacionados com outros 

gêneros e adquirem sentido na interação com eles” (Bawarshi; Reiff, 2013: 10), o que 

equivale a dizer que os sentidos daquilo que produzimos linguisticamente são construídos 

em situações concretas de interação social. Assim, os gêneros são compreendidos como 

formas de ação social tipificadas que ocorrem em situações recorrentes. 

 

2.2 A sociorretórica 

 

O uso da linguagem, notadamente no contexto da Grécia antiga, passou a ter um peso 

retórico maior quando o povo ateniense se viu obrigado a responder por suas ações diante 

da comunidade, um discurso que posteriormente ficaria conhecido como discurso judiciário. 

Nessa época, por volta de 480 a.C., Górgias desenvolveu estudos da linguagem voltados 

aos aspectos ornamentais e de efeito das palavras sobre as pessoas. Para ele, o valor do 
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discurso não estava na verdade irrefutável, mas na força da persuasão, da sedução pelo 

discurso para conquistar o auditório. Górgias teve muitos seguidores, mas também 

opositores, como Platão e Aristóteles, que o condenavam por sua superficialidade e pelo 

desprezo à verdade. 

 

Anos depois, Aristóteles, um dos mais influentes estudiosos da linguagem até os dias de 

hoje, elaborou Arte Retórica, um estudo que trata, entre outros temas, da retórica no 

contexto grego e que se tornaria a base da retórica ocidental e orientaria os estudos na área 

por muitos séculos. Para Aristóteles, o discurso deveria ter três elementos essenciais: tema, 

falante e ouvinte. Além disso, para persuadir era necessário adequar os argumentos ao 

público. Assim, o foco estava não apenas em como os argumentos eram elaborados, mas 

também em como seriam recebidos.     

      

Com o passar do tempo, especialmente no final do século XIX, a preocupação da retórica 

passou a ser tornar o texto mais bonito por meio de determinados recursos de expressão, 

como figuras de linguagem e torneios de estilo, o que muitas vezes camuflava argumentos 

insuficientes. Por essa razão, destaca Citelli (2004: 16), ainda hoje persiste uma “visão 

negativa da retórica como sinônimo de enfeite do estilo e vazio das ideias. É fato que muitas 

organizações discursivas confirmam tal visão”.  

 

No início da década de 1950, no entanto, observou-se uma renovação dos estudos 

retóricos, notadamente a partir daqueles desenvolvidos por Toulmin, com a publicação de 

Os usos do argumento, em 1958, e por Perelman e Olbrechts-Tyteca, com a publicação de 

Tratado da argumentação, em 1996. Surgia, então, a Nova Retórica, “um movimento com 

preocupações pedagógicas acerca do ensino de composição argumentativa” (Carvalho, 

2005: 130-131). Como a autora destaca, essa nova perspectiva fez emergir os conceitos de 

propósito e contexto, os quais são centrais nos estudos de gêneros: ao utilizarmos 

determinado gênero, esperamos alcançar determinado propósito comunicativo em certa 

circunstância social – o foco não é mais o texto por si só, como mero artefato linguístico. 

Amplia-se, assim, a abrangência ao se considerar o caráter interacional da linguagem em 

que texto, contexto e participantes do evento comunicativo exercem influências uns sobre os 

outros. 

 

Miller (2009 [1984]) observa que a retórica como disciplina é ao mesmo tempo “muito velha 

e bastante nova”, uma vez que se fundamenta na perspectiva clássica grega do uso 

persuasivo da linguagem com foco na audiência e se revitalizou por meio dos estudos 
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recentes promovidos por Toulmin, na Grã-Bretanha, e Perelman e Olbrects-Tyteca, na 

Bélgica, como citamos anteriormente.  

 

Nos anos de 1960, no contexto da educação superior norte-americana, a retórica encontrou 

terreno fértil para seu desenvolvimento como disciplina, uma vez que houve uma 

reestruturação no currículo para atender de forma mais efetiva a necessidade de formar 

alunos que fossem capazes de elaborar textos eficazes do ponto de vista comunicativo, 

aspecto pouco observado em escolas de nível secundário nos Estados Unidos na época.  

 

Nesse contexto, notou-se duas vertentes acerca do pensamento sobre gêneros: uma 

vertente considerava o gênero em seu aspecto formal, como um padrão organizacional a 

que deveriam seguir os tipos de textos (descrição, narração, exposição, argumentação); a 

outra vertente considerava o gênero como um construto intimamente relacionado a aspectos 

sociais e retóricos, pois trazia a prática social ao contexto instrucional e conferia atenção às 

normas e convenções. Essa segunda abordagem já continha a noção do que se pode 

perceber como o aspecto pragmático do gênero como ação social proposto por Miller (2009 

[1984]), ou seja, a concepção sociorretórica de gênero, uma vez que relaciona, de certa 

forma, a linguagem com o contexto social, as convenções e normas da sociedade. 

 

 

2.2.1 Carolyn Miller  

 

O pioneiro artigo de Carolyn Miller, Genre as social action, publicado em 1984, constitui um 

marco nos estudos retóricos de gêneros, uma vez que estabeleceu concepções inovadoras 

acerca de tipificação retórica e social, as quais se tornariam fundamentais para a noção de 

gênero como ação social, ou seja, a noção de que os gêneros seriam “tipificações 

socialmente derivadas, intersubjetivas e retóricas que nos ajudam a reconhecer e a agir em 

situações recorrentes” (Bawarshi; Jo Reiff, 92: 2013), cujo reconhecimento de nossa parte 

nos leva a sermos bem-sucedidos do ponto de vista comunicativo. 

 

Miller (2009 [1984]) preocupa-se em destacar que uma definição retórica de gênero deve ter 

como foco a ação usada para realizar o discurso, e não a forma ou a substância desse 

discurso, ou seja, para a autora o gênero não se resume a uma forma, uma vez que envolve 

aspectos relacionados a situações sociais concretas e recorrentes em que os sujeitos 

interagem buscando responder retoricamente a tais situações. Desse ponto de vista, a 

autora assume a perspectiva de que o gênero é “mais que uma entidade formal; ele se torna 
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pragmático, completamente retórico, um ponto de ligação entre intenção e efeito, um 

aspecto da ação social” (Miller, 2009 [1984]: 24). 

 

Para desenvolver a noção de gênero como ação social, Miller (2009 [1984]) considerou as 

contribuições de diversos estudiosos, como de Edwin Black, para quem os gêneros estavam 

estreitamente ligados aos tipos de situações, e de Loyd Bitzer, que reconheceu o fato de 

que todo discurso ocorre em determinado contexto, mas o discurso emerge de uma situação 

percebida e a ela responde, o que coloca em foco a noção de situação como determinante 

do modo como agimos e do tipo de discurso ou gênero que selecionamos. Bitzer também 

propôs a noção de que algumas situações são recorrentes e fazem surgir respostas 

tipificadas, as quais geram formas retóricas que se estabelecem e acabam por “moldar” a 

maneira como os indivíduos respondem a determinadas situações análogas.  

 

Outra contribuição considerada por Miller (2009 [1984]) provém de Karolyn Campbell e 

Kathleen Jamieson, para quem os gêneros são constelações de formas dinâmicas, são 

artefatos culturais que os indivíduos combinam para responder às situações percebidas. A 

tipificação como “estoque de conhecimentos que medeiam nossas experiências para o 

mundo da vida [...] que percebemos como similares [...]” e que “se relacionam de maneira 

fundamental com as situações”, segundo destaca Shultz (apud Bawarshi; Jo Reiff, 86-87: 

2013), é outra perspectiva que Miller (2009 [1984]) considerou na elaboração de sua teoria. 

 

Em seu artigo, Miller (2009 [1984]) salienta que é particularmente importante para a teoria 

de gêneros a ideia de que as situações são recorrentes. De acordo com a autora, há uma 

relação entre situações e respostas e, como consequência, a recorrência é um construto 

social resultante não de percepção, mas de definição. Isso significa que reconhecer que 

uma situação exige determinada resposta se baseia no fato de termos definido que essa tal 

situação é que demanda determinada resposta. Assim, as ações retóricas, ou os gêneros 

que adotamos, estão intimamente relacionados às interpretações que fazemos das 

situações sociais e nos levam a ter insights de como agir. Como Miller (2009 [1984]) sugere, 

a maneira como agimos em uma situação depende de como reconhecemos a exigência, o 

motivo social, que ela nos impõe. 

 

Na abordagem de Miller (2009 [1984]), como destacamos, os gêneros não são apenas um 

conjunto de traços e formas convencionadas que utilizamos em situações recorrentes. Em 

uma perspectiva mais ampla, eles desempenham o importante papel de mediadores entre 

ações e situações. Os gêneros não só respondem a situações recorrentes como também 



39 
 

ajudam a construí-las; eles mantêm motivos sociais para agir e possibilitam estratégias 

retóricas tipificadas para que os indivíduos possam atuar de forma bem-sucedida nas 

diversas esferas sociais. Indo além, como enfatizam Bawarshi e Jo Reiff (2013: 98), “os 

gêneros simbolicamente criam a ordem social e coordenam as ações sociais”. 

 

A ideia de gênero como ação social envolve aspectos formais e pragmáticos cuja 

aprendizagem nos leva a agir socialmente, para alcançarmos nossos objetivos e 

satisfazermos nossas necessidades com indivíduos participantes de comunidades. Nessa 

perspectiva, o conceito de gênero alcança o status de nexo entre o privado e o público, 

entre mente e sociedade, entre o real e o virtual. Para Miller (2009 [1984]: 58), os gêneros 

em sua “dimensão pragmática, não apenas ajudam pessoas reais, em comunidades 

espaço-temporais, a fazer seu trabalho e realizar seus propósitos; eles também ajudam as 

comunidades virtuais – as relações que carregamos em nossas mentes – a reproduzir e 

reconstruir a si mesmas para continuarem suas histórias” (grifo da autora). 

 

Com base nessa concepção, Miller (2009 [1984]) propõe a noção de comunidade como 

sendo um construto retórico, uma projeção discursiva que envolve modos de agir e de 

interagir adotados pelos indivíduos que a compõem. Trata-se de uma entidade virtual 

presente na memória das pessoas e concretizada por meio da linguagem, cujo resultado é o 

gênero, “lugar operacional da ação social articulada” (Miller, 2009 [1984]: 55, da qual 

participamos não apenas nós, mas também eles, e que envolve o acordo e também a 

contenda. Ela esclarece que o que faz uma comunidade retórica é a “inclusão de 

semelhança e diferença, de nós e eles”, uma vez que  

 

a retórica, em sua essência, requer ambos, acordo e desacordo, 
compreensões partilhadas e novidade, premissas entimemáticas e 
afirmações contestadas, identificação e divisão [...] 

[...] em vez de ver a comunidade como uma entidade externa à retórica, 
quero vê-la como interna, construída. Em vez de vê-la como confortável, 
homogênea e unificada, quero caracterizá-la como fundamentalmente 
heterogênea e contenciosa (Miller (2009 [1984]: 56). 

 

Como podemos notar, a noção que Miller (2009 [1984]: 55) propõe acerca de comunidade 

retórica é abrangente, pois abarca uma conceituação que vai além da forma e da 

estabilidade genérica e passa a envolver a interação entre os membros das comunidades 

que estão ligados por determinada maneira de interpretar o contexto comunicativo em que 

estão inseridos em um dado momento. 
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A concepção social de gênero é adotada também por outros autores da Escola da Nova 

Retórica, como Bazerman e Swales, cujas abordagens apresentamos mais detalhadamente 

na sequência. Para o primeiro autor, os gêneros nos permitem organizar nossas ações 

cotidianas, criar fatos sociais decorrentes de processos interativos tipificados. Para o 

segundo, a maneira como a informação está organizada em um texto revela as 

características retóricas de um dado gênero e, consequentemente, os propósitos 

comunicativos dos indivíduos e o modo como interagem na comunidade discursiva em que 

estão inseridos. 

 

 

2.2.2 Charles Bazerman  

 

Bazerman (2006a, 2006b) propõe que os gêneros estão intrinsecamente relacionados ao 

contexto social e às atividades realizadas pelos indivíduos. Trata-se, como salienta, de 

considerar os gêneros não apenas como formas, uma vez que são também 

 

modos de ser. São frames para a ação social. São ambientes para a 
aprendizagem. São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros 
moldam os pensamentos que formamos e as comunicações através das 
quais interagimos. Gêneros são os lugares familiares para onde nos 
dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e 
são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar (Bazerman, 
2006b: 23). 
 

Para o autor, os textos criam fatos sociais, uma vez que os indivíduos, por estarem juntos, 

em um modo de vida organizado, “vivem naquilo que eles explicitamente afirmam e nas 

estruturas de relações e atividades que implicitamente estabelecem” (Bazerman, 2006a: 21). 

Os gêneros estruturam as atividades e as relações, por isso “constituem um recurso rico e 

multidimensional que nos ajuda a localizar nossa ação discursiva em relação a situações 

altamente estruturadas. O gênero é a [...] realização visível de um complexo de dinâmicas 

sociais e psicológicas” com as quais nossos enunciados precisam dialogar para sermos 

mais eficazes do ponto de vista comunicativo (Bazerman, 2006b: 29). 

 

Um texto bem-sucedido cria um fato social, o qual consiste em uma ação social significativa 

realizada por meio da linguagem, mais especificamente por meio de formas textuais 

tipificadas. Essas formas tipificadas, denominadas gêneros, estabelecem relação com 

outros gêneros que acontecem em circunstâncias similares e afetam a maneira como as 

pessoas definem uma situação, como são empregadas as palavras e qual é a força dos 

enunciados.  
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Como esclarece Bazerman (2006a), os gêneros têm o poder de dar forma e significado às 

situações, além de direcionar as ações que ocorrerão bem como de até predizê-las. Se 

sabemos de antemão, em razão de sua tipicidade, como funciona o gênero missa, por 

exemplo, adotaremos comportamentos condizentes com a situação e poderemos atuar com 

êxito nesse ato. De acordo com o autor, um ato comunicativo bem-sucedido cria um fato 

social, uma ação social significativa realizada por meio da linguagem.   

 

Voltando essa abordagem à introdução de dissertação de mestrado, gênero textual que 

compõe o corpus de nossa pesquisa, se o autor do texto tiver conhecimento suficiente do 

propósito comunicativo que seu texto deve satisfazer, das expectativas da banca 

examinadora, da composição e do estilo a serem adotados, que informações apresentar e 

como fazê-lo, esse ato comunicativo será bem-sucedido.  

 

Considerando a perspectiva sociocultural, é possível entender os gêneros como mediadores 

de atividades sociais. Trata-se, como observa Bazerman (2007: 167), de um “artefato 

mediador que dá forma à atividade e permite relações e realizações particulares”.  Esse 

artefato torna-se “parte do modo como as pessoas pensam em situações e em atividades na 

medida em que começam a usar e a entender o artefato de maneiras particulares e na 

medida em que vêem o artefato mediador como uma extensão de sua própria ação”. 

 

A noção de gêneros como mediadores de ações sociais foi tratada por Miller (2009 [1984]), 

porém em uma perspectiva que envolve o espaço público e o privado. Ao afirmar que 

gênero é um “artefato cultural” (p. 43), ou seja, representa o modo de pensar e os propósitos 

de cada cultura, além de ser mediador entre as exigências da sociedade e as intenções do 

locutor, a autora expande o conceito – gênero como um padrão de forma e um meio para 

alcançar objetivos – do nível linguístico para os níveis social e psicológico, do espaço 

privado para o espaço social comum.  

 

Os vários textos que produzimos nas mais diversas situações sociais constituem o que 

Bazerman (2006a) denomina conjunto de gêneros, o quaI está inserido em um sistema de 

gêneros que faz parte de um sistema de atividades humanas. Um conjunto de gêneros 

refere-se aos tipos de textos que um indivíduo produz em uma dada situação social 

conforme o papel que assume, como os textos que um aluno de pós-graduação precisa 

elaborar – projeto de pesquisa, relatório de leitura, resumo, artigo, seminário e comunicação, 

por exemplo – e que, interligados, constituem um “retrato” das atividades que desempenha 

no contexto acadêmico. Como Bazerman (2006a: 32) esclarece, ao elencarmos os gêneros 
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que um indivíduo, exercendo determinado papel social, é levado a escrever e a falar, 

podemos identificar e compreender grande parte da atividade relacionada à produção 

desses gêneros. 

 

O sistema de gêneros envolve os vários conjuntos de gêneros utilizados por indivíduos que 

trabalham juntos de modo organizado e as relações padronizadas que são estabelecidas na 

produção, circulação e uso desses gêneros, em um “fluxo comunicativo típico de um grupo 

de pessoas” (Bazerman, 2006a: 32). Consideremos o conjunto de gêneros utilizados por um 

aluno de pós-graduação constituído de projeto de pesquisa, relatório de leitura, resumo, 

artigo, seminário e comunicação, entre outros, e o conjunto de gêneros utilizados por um 

professor, parecer, comentários sobre textos produzidos pelos alunos, registro de notas etc.  

 

Ainda que esses dois conjuntos tenham gêneros diferentes, estão intimamente relacionados 

e circulam em uma sequência previsível de ações, grosso modo, o aluno produz um texto, 

para o qual o professor apresenta comentários e concede uma nota que, por sua vez, será 

registrada no prontuário do aluno. Tais ações têm significado nesse contexto e estruturam o 

sistema de atividades nas quais ocorrem, organizando-o, não apenas em relação ao 

conteúdo documental, mas também no que se refere às relações estabelecidas entre os 

indivíduos, ao modo como realizam seu trabalho e como alcançam suas realizações. A 

importância de se considerar o sistema de atividades e o sistema de gêneros, explica 

Bazerman (2006a: 34), está em “focalizar o que as pessoas fazem e como os textos ajudam 

as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si mesmos”. 

 

Bazerman (2007) lembra que os gêneros têm sido estudados mais intensamente ao longo 

de décadas recentes. As perspectivas adotadas nesses estudos consideram o gênero como 

texto, como retórica e como prática. Em uma abordagem mais tradicional, o gênero 

considerado em seu aspecto textual tem como foco a linguagem ou o estilo (sintaxe e léxico) 

e a organização do texto. Nesse âmbito, esclarece o autor, “as questões centrais se 

baseiam não no que um gênero é (gêneros são tomados como ponto de partida), mas em 

como os gêneros são textualmente realizados, especialmente através de meios linguísticos 

e organizacionais” (Bazerman, 2007: 157). 

 

A abordagem de gênero como retórica também considera aspectos textuais, mas com base 

em uma situação sociorretórica, ou seja, o texto é visto em seu contexto, o que dá ao 

gênero um caráter mais social. Nesse caso, “os tópicos, arranjos e outros traços 

sequencialmente ordenados podem ser vistos como fornecendo caminhos psicológicos para 



43 
 

guiar o pensamento e as emoções da audiência [...] essa visão psicológica situada de 

gêneros [...] presta séria atenção à relação daqueles textos com seus contextos” (Bazerman, 

2007: 157-158). Assim, essa abordagem considera, por exemplo, como um texto fornece 

pistas de quem o escreveu e como reflete e reage a ideologias de época. 

 

Por fim, a terceira perspectiva de gênero como prática considera os gêneros “dinâmicos, 

fluidos, heterogêneos e situados, uma vez que estão intrinsecamente ligados a condições 

socio-históricas que direcionam a produção e a recepção dos textos, os quais são 

parcialmente constituídos, entre outras coisas, pelas identidades, pelas situações e pelos 

atos daqueles que participam na sua leitura ou escrita, enquanto, ao mesmo tempo, essas 

identidades, situações e atos estão sendo parcialmente constituídos pela presença e força 

do texto e pelas práticas textuais que ele indexa” (Bazerman, 2007: 158). Essa abordagem, 

ressalta o autor, enfatiza os gêneros não como tipos isolados, mas com partes que 

constituem sistemas multidimensionais de atividades. 

 

 

2.2.3 John Swales  

 

O estudo seminal de Swales, Aspects of articles introductions, sobre a organização retórica 

de introdução de artigos de pesquisa tornou-se público em 1981, na forma de cópias 

datilografadas que foram enviadas a colegas de academia, dentro e fora dos Estados 

Unidos. Nesse trabalho, o autor foi motivado por preocupações como a falta de materiais 

didáticos sobre escrita acadêmica, em especial, para falantes não nativos, perfil de muitos 

de seus alunos; a necessidade de os textos introdutórios de artigos captarem a atenção do 

leitor, cada vez mais atarefado, e a “síndrome do publique ou pereça”8, que tem conferido 

aos artigos um papel altamente competitivo no tocante ao progresso profissional (Swales, 

1981: s.p.). 

 

Com base nos padrões retóricos recorrentes presentes em exemplares de introdução de 

artigos de pesquisa, Swales (1981) sistematizou a sequência informacional, ou seja, a 

sequência de movimentos retóricos, os quais tinham função comunicativa própria. Essa 

descrição resultou de regularidades observadas sobre como as informações estavam 

                                                             
8 De acordo com Motta-Roth (2010: 13), o conhecido ditado “Publique ou pereça” é originário do contexto 
acadêmico norte-americano e observado também no Brasil. A pressão para escrever e publicar trabalhos 
acadêmicos na forma de livros e de artigos em periódicos “tem levado alunos, professores e pesquisadores 
universitários a um esforço concentrado na elaboração de textos de qualidade [...] como meio de assegurar 
espaço profissional. Desse modo, na cultura acadêmica, a produtividade intelectual é medida pela produtividade 
na publicação”.  
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organizadas nos textos selecionados. Nesse modelo de organização textual, ele relacionou 

quatro movimentos retóricos e seus respectivos passos. 

 

Já na obra Genre analysis: English in academic and research settings, Swales (1990) 

apresentou uma revisão do modelo inicial de 1981, o qual denominou CARS ‒ Create a 

Research Space9 (Quadro 6, adiante). Esse modelo passou a ser largamente utilizado e 

adaptado para a análise dos mais variados gêneros textuais, em particular, de gêneros 

pertencentes às esferas acadêmica e profissional. 

 

Ao longo dos anos, os estudos de Swales (1981, 1990) têm se concentrado no ensino de 

inglês para fins específicos e fornecido subsídios para a análise de gêneros textuais, como 

destacamos, baseada na noção de gênero como prática social. De acordo com essa noção, 

os elementos linguísticos não são suficientes para a análise do gênero, para seu 

reconhecimento em situações comunicativas diversas e para que a comunicação seja 

eficaz. Para o autor, o contexto é um elemento fundamental para a compreensão de um 

texto, o que evidencia a relação entre gêneros e aspectos socio-históricos, remetendo à 

abordagem sociointeracional que adotamos neste estudo10. 

Quadro 6. Modelo CARS (SWALES) 

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) 

                                                             
9 No modelo CARS, os movimentos retóricos e seus elementos constituintes, os passos, são usados como 
categorias para a análise de como a informação está organizada. Os passos são unidade retóricas na medida 
em que adicionam porções de informação à totalidade do texto, formada pelos movimentos, os quais têm 
estrutura e funções claramente definidas. Como esclarecem Askhave e Nielsen (2004), nesse modelo tradicional 
de análise de gêneros, o propósito comunicativo é realizado por meio dos movimentos, os quais, por sua vez, 
são realizados por estratégias retóricas diversas (passos). 

10 Motta-Roth (1995: 50) observa que a análise que Swales (1990) propõe não envolve a mera estatística de 
elementos linguísticos ou a discussão de cunho sociológico acerca da comunicação acadêmica. Ainda assim, 
salienta, “ele é bem-sucedido ao combinar o exame da organização da superestrutura textual com a análise de 
características microestruturais mais localizadas e a reflexão acerca das tradições que permeiam as 
comunidades discursivas acadêmicas” (tradução nossa). 
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Ao longo dos anos, os estudos de Swales (1981, 1990) têm se concentrado no ensino de 

inglês para fins específicos e fornecido subsídios para a análise de gêneros textuais, como 

destacamos, baseada na noção de gênero como prática social. De acordo com essa noção, 

os elementos linguísticos não são suficientes para a análise do gênero, para seu 

reconhecimento em situações comunicativas diversas e para que a comunicação seja 

eficaz. Para o autor, o contexto é um elemento fundamental para a compreensão de um 

texto, o que evidencia a relação entre gêneros e aspectos socio-históricos, o que remete à 

abordagem sociointeracional que adotamos neste estudo11. 

 

A fim de construir sua concepção de gênero, Swales (1990) considerou os estudos 

desenvolvidos em várias áreas, incluindo análise do discurso, antropologia e ensino de 

inglês para fins específicos, fato que tornou sua perspectiva sobre gêneros textuais bastante 

eclética. Em Genre analysis: English in academic and research settings, o autor apresenta 

os critérios para identificação de gênero textual e de comunidade discursiva, além do que, 

expõe o conceito de propósito comunicativo. 

 

A preocupação central de Swales (1990) é apresentar uma concepção de gênero 

desvinculada dos elementos formais do texto, que para ele seria uma visão reducionista do 

gênero. Em vez disso, propôs uma abordagem de gênero ampla que envolve perspectivas 

teóricas provenientes de quatro campos de conhecimento: folclore, literatura, linguística e 

retórica. 

 

Munido dos conhecimentos advindos desses quatro campos de estudo, Swales (1990) 

formula seu próprio conceito de gêneros, cuja classificação depende de alguns critérios: 

 

 o gênero compreende um conjunto de eventos comunicativos que têm propósitos em 

comum; 

 tais propósitos podem ser reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade 

discursiva, assim, constituem a razão do gênero; 

 a razão subjacente molda a estrutura esquemática, influencia e restringe as escolhas 

relacionadas a conteúdo e estilo; 

                                                             
11 Motta-Roth (1995: 50) observa que a análise que Swales (1990) propõe não envolve a mera estatística de 
elementos linguísticos ou a discussão de cunho sociológico acerca da comunicação acadêmica. Ainda assim, 
salienta, “ele é bem-sucedido ao combinar o exame da organização da superestrutura textual com a análise de 
características microestruturais mais localizadas e a reflexão acerca das tradições que permeiam as 
comunidades discursivas acadêmicas” (tradução nossa). 

. 
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 exemplares de um mesmo gênero têm padrões semelhantes no que se refere a 

estrutura, estilo, conteúdo e audiência e 

 desde que satisfeitas as expectativas relacionadas ao que é provável para 

determinado gênero, o exemplar será considerado prototípico pela comunidade 

discursiva. 

 

De acordo com Swales (1990), as comunidades discursivas são redes sociorretóricas que 

atuam juntas para alcançar objetivos comuns, os quais se tornam a base para os propósitos 

comunicativos compartilhados, que se realizam por meio dos gêneros. Seus membros têm 

familiaridade com determinados gêneros, sejam eles da esfera cotidiana, acadêmica ou 

profissional, os quais são empregados para atingir certos objetivos. Como consequência, os 

gêneros pertencem a comunidades discursivas, não a indivíduos. Tais comunidades, como 

observam Biasi-Rodrigues, Hemais e Araújo (2009: 23), geram “convenções e padrões que 

restringem as escolhas individuais” e permitem que seus membros ajam discursivamente de 

maneira semelhante em situações recorrentes. 

 

Na obra Genre analysis: English in academic and research settings, Swales (1990) 

apresenta os seis aspectos que caracterizariam uma comunidade discursiva. Tais aspectos 

receberam várias críticas de estudiosos, especialmente por causa da estabilidade que 

permeava o conceito inicial, uma vez que, para Swales, a comunidade discursiva seria algo 

fixo, que não admitiria renovação. Assim, para apresentar uma visão de comunidade 

discursiva menos reducionista e estável, Swales (2009 [1992]) revisa os conceitos anteriores 

e os reformula. Dos seis apresentados em 1990, revê cinco e também considera a inovação 

e a diversificação que as práticas comunicativas e sociais podem sofrer, assim como o 

léxico, o que caba por refletir no gênero. 

 

Notamos que o autor busca um equilíbrio na abordagem da comunidade discursiva no que 

diz respeito a suas características de estabilidade e de inovação, uma vez que é no 

confronto dessas duas “forças” que os gêneros evoluem, se diversificam e se transformam.  

 

Na obra Other floors, other voices: a textography of a small university building, de 1998, 

Swales avança no desenvolvimento do conceito de comunidade discursiva e chega a uma 

concepção que propõe a ideia de comunidade discursiva de lugar como um grupo de 

indivíduos que trabalham juntos e têm uma noção dos objetivos comuns, embora percebam 

que tais objetivos podem mudar. Essa comunidade discursiva de lugar desenvolve os 
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gêneros conforme os objetivos do grupo, cujos integrantes podem manifestar divergência, 

desunião e preconceito uns em relação aos outros. 

 

Outro conceito importante proposto por Swales (1990) é o de propósito comunicativo em 

que o autor evidencia que os gêneros são ações linguísticas e retóricas por meio das quais 

comunicamos algo a alguém, em determinado contexto e com determinado propósito.  

 

No conceito inicialmente proposto, Swales (1990) concebe o propósito comunicativo como 

um critério central do qual o analista poderia se valer para classificar um gênero e defini-lo. 

Contudo, em trabalho posterior desenvolvido conjuntamente com Askhave, Swales revê o 

conceito e admite que o propósito comunicativo não pode ser considerado o elemento mais 

importante na definição do gênero, uma vez que nem sempre se manifesta de modo 

explícito, além do que um mesmo gênero pode ter múltiplos propósitos, dependendo do 

contexto e do indivíduo que o utiliza. Por exemplo, uma reportagem pode ter como propósito 

comunicativo transmitir não apenas um fato, mas também a ideologia do veículo de 

comunicação ou do próprio jornalista. Como consequência da revisão do conceito, Askhave 

e Swales (2001) concluem que a ideia de considerar o propósito comunicativo como critério 

crucial na identificação do gênero deve ser deixada de lado e propõem que ele seja tomado 

juntamente com outros critérios, como estrutura, estilo, conteúdo e contexto.  

 

 

2.2.4 Gênero introdução de dissertação de mestrado 

 

Na esfera acadêmica, em particular, no âmbito da pós-graduação, os produtores de textos, 

para serem bem-sucedidos do ponto de vista comunicacional, precisam deter os 

conhecimentos necessários para elaborar textos variados: artigos, resenhas, resumos, 

dissertação, tese, entre outros, os quais são frequentemente utilizados para divulgar 

pesquisas e comunicar os avanços em determinada disciplina que compõe o contexto 

acadêmico. 

 

Motta-Roth e Hendges (2010: 22) observam que redigir textos no ambiente da universidade 

“é produzir textos acadêmicos com objetivos muito específicos. Um artigo acadêmico, um 

abstract, uma monografia, uma dissertação, uma resenha ou um livro têm funções 

diferentes”. É possível reconhecer um gênero acadêmico observando-se o modo particular 

como está construído, por exemplo, em relação a tema e objetivo (o que desejamos 

alcançar ao publicar um texto), público-alvo (para quem escrevemos, alunos de graduação, 
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de pós-graduação, pesquisadores experientes, leigos) e natureza e organização das 

informações que compõem o texto. 

 

Consideramos, juntamente com Swales (1990) e Bhatia (1993), gênero como um evento 

comunicativo que tem um ou mais propósitos comunicativos. Como Bhatia (1993) salienta, 

embora outros fatores, como conteúdo, forma e intenção, influenciem na constituição de um 

gênero, ele também é caracterizado pelo propósito comunicativo que se pretende alcançar. 

 

No caso da seção de introdução de artigos de pesquisa e de dissertações de mestrado, por 

exemplo, seus propósitos comunicativos – explicitar a relevância da pesquisa no campo de 

estudos e relacioná-la a trabalhos anteriores (Bhatia, 1993) – são alcançados por meio de 

três movimentos retóricos recorrentes: Estabelece o território, Estabelece o nicho e Ocupa o 

nicho (Swales, 1990). Tais movimentos, realizados por meio de estratégias retóricas, os 

passos, conferem à introdução uma estrutura cognitiva típica. 

 

Assim como cada gênero tem um propósito comunicativo, ou propósitos, ao qual deve 

satisfazer, cada movimento serve a determinada intenção comunicativa, subserviente ao 

propósito geral do gênero. De modo a conferir certa intenção comunicativa a determinado 

movimento, o produtor do texto deve se valer de estratégias retóricas diferentes, 

dependendo da intenção. Na introdução de dissertação de mestrado, por exemplo, é preciso 

decidir se o território de pesquisa será estabelecido a) reivindicando a centralidade da 

pesquisa ou b) fazendo generalizações sobre o tópico e/ou c) revisando pesquisas 

anteriores. 

 

Os gêneros introdutórios seriam o que Bezerra (2006: 80-81) define como aqueles que 

introduzem outros gêneros. Em um sentido amplo, trata-se de gêneros textuais que, no 

corpo de uma obra acadêmica, agregam-se “ao gênero ou gêneros principais como uma 

proposta de leitura prévia, em termos de orientação, sínteses ou convite à leitura global da 

obra”. Bhatia (1997) esclarece que, em um nível mais elevado de generalização, podemos 

pensar em “introduções acadêmicas” ou colônia de gêneros12, que envolve gêneros 

                                                             
12 Bhatia (1997) defende a ideia de que as introduções acadêmicas formam uma colônia de gêneros 
relacionados, os quais podem ser identificados em termos de propósito comunicativo comum, qual seja, 
introduzir um trabalho acadêmico, quer ele seja um livro, um artigo científico, um ensaio, uma aula, uma 
dissertação ou uma tese. Em todas essas manifestações comunicativas, destaca o autor, a introdução tem uma 
função dominante: introduzir um evento acadêmico oral ou escrito. No caso de livros acadêmicos, por exemplo, 
os gêneros introdutórios englobam prefácio do autor, prefácio do editor, prólogo, introdução e agradecimentos. 
Embora, de modo geral, todos eles compartilhem o mesmo propósito comunicativo de introduzir a obra, alguns 
deles, eventualmente, podem incorporar também propósitos comunicativos mais específicos, como o de 
promover a obra a potenciais leitores, no caso do prefácio, que pode ser escrito pelo autor ou por outra pessoa, 
como o editor. 
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variados, por exemplo, introdução de artigo, introdução de livro, introdução de ensaio, 

introdução de dissertação e introdução de tese. 

 

Especificamente acerca de introduções de dissertação de mestrado, podemos considerá-las 

um gênero textual, pois, como observa Bhatia (1997, 2009), assim como ocorre com os 

demais gêneros introdutórios, seu propósito é introduzir/ apresentar uma obra acadêmica, 

no caso, a dissertação de mestrado propriamente dita. A introdução oferece, assim, uma 

visão ampla ao leitor acerca do que será abordado no conteúdo interno, o que lhe permite, 

de antemão, construir sentidos direcionados ao objeto da pesquisa. Em outras palavras, ao 

proceder à leitura da introdução de uma dissertação, por exemplo, o leitor aciona vários 

conhecimentos que tem internalizados e identifica aqueles que não possui, com vistas a 

construir um conjunto de conhecimentos compartilhados com o autor, o que favorecerá a 

compreensão do texto. 

 

Neste capítulo, apresentamos o aporte teórico relacionado à teoria de gêneros (Miller, 2009 

[1994]; Bazerman, 2006a, 2006b, 2007; Swales, 1981, 1990, 2004), buscando compreender 

aspectos importantes relacionados à teoria de gêneros e à organização retórica. 

 

Em conjunto com a abordagem sociointeracional da língua (Koch, 2006; Koch e Cunha-

Lima, 2009), com os princípios de textualidade (Beaugrande, 1997) e com as operações de 

retextualização, a teoria de gêneros, como a concebemos neste trabalho, reforça a ideia de 

que qualquer evento comunicativo que produzimos ou do qual participamos envolve o 

elemento social, ou seja, nenhum enunciado pode ser apartado do contexto socio-histórico, 

perspectiva que define, em grande medida, o modo como organizamos nossos textos tendo 

em vista os efeitos de sentido que desejamos produzir, o propósito comunicativo que 

desejamos alcançar e a comunidade discursiva à qual nos dirigimos. 

 

Assim, a copidescagem, que também se configura como um evento comunicativo, da 

perspectiva que adotamos neste estudo, pode ser norteada por subsídios teóricos como 

operações de retextualização, teoria de gêneros, notadamente a organização retórica, e 

princípios de textualidade, estes, que passamos a abordar no próximo capítulo, de modo 

que o profissional do texto seja capaz de propor alterações textuais pertinentes e que 

produzam os sentidos adequados ao contexto.  
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Um texto estabelece relações tanto com suas próprias unidades internas (denominadas 

cotextuais, manifestadas pela sintaxe de regência e pelos conectivos, que ligam enunciados, 

por exemplo) como com elementos externos (denominados situacionais, manifestados por 

aspectos culturais, cognitivos e socio-históricos, por exemplo). Assim, a produção de 

sentidos envolve não apenas a materialidade linguística imediata, mas também essas 

relações que são estabelecidas. Como salienta Marcuschi (2008), não podemos considerar 

apenas a linguagem na produção e compreensão de um texto, é preciso considerar a 

situação comunicativa, o contexto. 

 

Guiadas por essa perspectiva, entendemos que a atividade de copidescagem, como 

pontuamos anteriormente, deve se pautar não apenas no que orienta a gramática tradicional 

em relação ao que é correto e incorreto em relação ao uso da língua, embora esse aspecto 

seja bastante relevante na copidescagem, mas também em outros elementos igualmente 

importantes na construção de sentidos, como a organização retórica e o propósito 

comunicativo de um gênero, o conhecimento de mundo do profissional do texto e seu 

repertório cognitivo e discursivo, que lhe permitem ao copidesque compreender um texto de 

determinada maneira. 

 

O trabalho com o texto, mais do que envolver os usos linguísticos, abarca “operações 

discursivas de produção de sentidos dentro de uma dada cultura com determinados gêneros 

como formas de ação linguística” (Marcuschi, 2008: 90). Nessa direção, o autor observa que 

a “textualidade não depende, de um modo geral, da correção sintático-ortográfica da língua 

e sim de sua condição de processabilidade cognitiva e discursiva” (Marcuschi, 2008: 91). 

Então, se determinado texto pode ser compreendido em uma dada língua, ainda que 

apresente problemas ortográficos, por exemplo, o copidesque deve ir além desse escopo de 

modo que seja possível tornar suas contribuições mais significativas e, de fato, colaborativas 

para a construção de sentidos. 

 

Ao considerarmos a copidescagem como retextualização, entendemos que o profissional do 

texto mobiliza vários elementos, cognitivos, culturais e sociais, por exemplo, além dos 

estritamente normativos, para “captar e reexprimir mensagens alheias, captar e exprimir 

sentidos”, tendo em vista que “a intenção comunicativa é dinâmica e é construída à medida 

que o autor vai compondo o texto e é reconstruída a cada leitura” (Travaglia, 2003: 63). 

Nesse processo, os princípios de textualidade, conforme postulado por Beaugrande (1997) 

concorrem para ligar texto e contexto, de modo que determinado evento comunicativo 
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produza os efeitos desejados. Como Marcuschi (2008) assinala, a produção e a 

interpretação de textos não são mera questão de codificar e decodificar, mas um processo 

de produção de sentidos muito complexo. 

 

 

3.1 Beaugrande e Dressler: estudos principais 

 

Ao nos referirmos a texto como um lugar em que são construídos sentidos em uma dinâmica 

interacional que envolve autor, copidesque, texto e leitor, pensamos, obrigatoriamente, a 

textualidade, que é o que faz um texto ser um todo significativo ‒ não apenas a colocação 

de frases em sequência ‒ e, consequentemente, um evento comunicativo bem-sucedido. 

 

Beaugrande (1997, s.p.) assinala que o texto “é um evento comunicativo para o qual 

convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais”, perspectiva que nos leva a pensar que a 

produção de sentidos de um texto envolve tanto relações situacionais como relações 

cotextuais. Dessa forma, não produzimos nem entendemos um texto com base apenas em 

elementos linguísticos ou em unidades formais da língua. A compreensão de um texto, bem 

como a produção de sentidos, depende do conhecimento linguístico, do conhecimento de 

mundo – individual e coletivo – e de aspectos socio-históricos. 

 

De acordo com a visão de Marcuschi (2008), o aspecto linguístico não é de todo relevante 

para que consideremos determinado texto um texto, mas o contexto situacional em que ele 

ocorre é. Como o autor observa, independentemente da quantidade de problemas sintáticos 

e ortográficos presentes em um texto13, “ele produzirá os efeitos desejados se estiver em 

uma cultura e circular entre sujeitos que dominam a língua em que ele foi escrito [...]. A 

textualidade não depende, de modo geral, da correção sintático-ortográfica da língua e sim 

de sua condição de processabilidade cognitiva e discursiva (Marcuschi, 2008: 90-91).  

 

Dessa forma, considerando o foco de nossa pesquisa, adotamos a perspectiva de que o 

copidesque, para ampliar o alcance de sua atuação, deve se pautar não apenas nos 

elementos sintático-gramaticais, mas também nos elementos situacionais, cognitivos, 

culturais e históricos que envolvem a produção de determinado texto e, consequentemente, 

                                                             
13 Em relação especificamente aos textos produzidos no contexto acadêmico, entendemos que inadequações de 
caráter sintático-gramaticais, ainda que não prejudiquem a produção de sentidos, podem afetar de forma 
negativa a imagem do pesquisador diante da comunidade discursiva acadêmica, uma vez que o texto não está 
totalmente adequado à situação comunicativa. 
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a copidescagem desse material linguístico. Uma vez que consideramos tal ponto de vista, 

torna-se necessário apresentarmos o aporte teórico que sustenta a abordagem dos 

princípios de textualidade por nós adotada nesta investigação.  

 

Os princípios de textualidade foram primeiramente propostos por Beaugrande e Dressler, 

em 1981, na obra Introduction to text linguistics. Nela, os autores denominavam tais 

princípios de critérios, ou padrões, segundo uma perspectiva centrada na forma e no código, 

que não levava em conta o caráter social da linguagem. Eles identificaram, por meio de seus 

estudos, sete critérios, a saber: coerência e coesão, intencionalidade, aceitabilidade, 

informatividade, situacionalidade e intertextualidade 

 

Em 1997, na obra New foundations for a science of text and discourse, Beaugrande revisou 

os sete critérios propostos e, então, passou a denominá-los de princípios. Diferentemente do 

que havia exposto em 1981, quando, juntamente com Dressler, definiu o texto como uma 

“ocorrência comunicativa” (Beaugrande; Dressler, 1981, s.p.), Beaugrande passou a 

considerar o texto segundo uma visão que contempla não apenas o aspecto linguístico, mas 

também o social e o cognitivo. 

 

Nessa concepção, o texto não é uma virtualidade, é uma realidade, uma vez que não se 

trata somente de um sistema formal, trata-se também de uma realização linguística em que 

os usuários da língua compartilham conhecimentos sobre o mundo e sobre a sociedade, 

para construírem os sentidos necessários à compreensão do texto. Dessa forma, passamos 

a ter uma articulação entre autor, leitor, texto e contexto. 

 

A conjunção de aspectos linguísticos, sociais e cognitivos na produção de um texto envolve 

segundo Beaugrande (1997), os sete princípios de textualidade. O autor assinala que esses 

princípios representam “as mais importantes formas de conectividade” entre um texto e o 

conhecimento de mundo e da sociedade que o usuário da língua possui, e não “os fatores 

linguísticos do texto-artefato nem as fronteiras entre ‘textos e não-textos’” (Beaugrande, 

1997, s.p.). Assim, entendemos que tais princípios convergem para a construção de 

sentidos mais do que guiam a boa formação textual. 

 

Assim como defendeu em Beaugrande e Dressler (1981), Beaugrande (1997) destaca que a 

coesão e a coerência estão relacionadas ao texto, a intencionalidade e a aceitabilidade 

estão relacionadas aos indivíduos participantes do ato comunicativo. Contudo, adota um 
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posicionamento diverso do observado na obra que concebeu juntamente com Dressler em 

relação aos princípios de informatividade, situacionalidade e intertextualidade: em vez de 

estarem vinculados ao usuário, estariam vinculados à situação comunicativa. 

 

Koch (2006) critica a divisão entre princípios centrados no texto e princípios centrados no 

usuário, que para ela é não tem sentido. De acordo com a autora, considerando-se a 

abordagem pragmático-cognitiva, não há razão para tal distinção, uma vez que todos os 

princípios estão calcados simultaneamente no texto e nos usuários. O emprego ou não de 

recursos coesivos e sua seleção são determinados por aspectos pragmático-cognitivos. 

 

De fato, o posicionamento pela autora contribui para o desenvolvimento de nossa própria 

abordagem acerca do trabalho realizado pelo copidesque. Em relação ao princípio da 

intencionalidade, por exemplo, não podemos dizer que está centrado apenas nos 

participantes do evento comunicativo. Obviamente, o copidesque, ao realizar determinada 

alteração no texto do autor, é movido por uma intenção, que não se baseia somente na sua 

vontade, indo além, tal alteração, motivada por uma intenção, é movida também por 

aspectos relacionados a elementos como gênero textual utilizado, formas para reforçar ou 

estabelecer a credibilidade do autor e situação comunicativa 

 

Desse modo, ao promover uma alteração textual, o copidesque deve considerar o gênero 

utilizado, os efeitos de sentido decorrentes, os interlocutores e o autor do texto, entre outros 

aspectos. Assim, a intencionalidade, como indicam Beaugrande e Dressler (1981) e 

Beaugrande (1997), não estaria calcada apenas no usuário da língua, conforme observa 

Koch (2006).  

 

Com relação aos critérios de textualidade propostos por Beaugrande e Dressler (1981), 

especialmente o critério da coerência, Koch (2006) ressalta que ele não é apenas um critério 

entre os demais e focado no texto. Em relação à abordagem adotada por Beaugrande e 

Dressler (1981), Koch (2006) observa que a coerência é o “resultado da confluência de 

todos os demais fatores”, ou seja, os outros critérios concorrem para que a coerência esteja 

presente em um texto. 

 

Ainda em 1989, na obra Texto e coerência, Koch e Travaglia já postulavam que os 

princípios de textualidade, assim como o conhecimento linguístico, o conhecimento de 

mundo, o conhecimento partilhado, os fatores pragmáticos, entre outros elementos, 
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concorriam para o estabelecimento da coerência textual. Esse posicionamento, além de ter 

sido um avanço em relação à abordagem de Beaugrande e Dressler (1981) e até de ter ido 

além do que propôs Beaugrande (1997) evidencia o fato de que os princípios não são 

estanques, uma vez que mantêm relação entre si e, em alguns casos se sobrepõem, para 

reforçar a coerência não apenas no que se refere ao conteúdo textual, mas também no que 

se refere ao gênero utilizado, à situação comunicativa e aos participantes do evento 

comunicativo. Nessa direção, embora elencados separadamente, até para fins didáticos e 

de sistematização, os princípios de textualidade funcionam de forma interligada, 

conjuntamente, para possibilitar a construção de sentidos. 

 

A seguir, apresentamos um quadro em que elencamos os princípios de textualidade e 

alguns dos elementos que os caracterizam (Quadro 7). 

 
Quadro 7. Princípios de textualidade  

PRINCÍPIOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Coerência 
Torna determinada sequência linguística um texto; para a qual confluem os 

demais princípios; resulta de processos cognitivos 

Coesão 
Resulta de processos linguísticos e textuais presentes na materialidade 

linguística e da rede de ligações semânticas estabelecidas no texto 
construídas por elementos gramaticais e lexicais 

Intencionalidade 
 

Está relacionado com a intenção do produtor do enunciado 
Aceitabilidade Está relacionado com o modo como o interlocutor aceita o enunciado 

Informatividade 
Refere-se ao grau de previsibilidade da informação contida em um texto 

(quanto mais esperada for a informação, mais previsível será o texto) 

Situacionalidade 
Está relacionado aos aspectos que tornam um texto relevante em 

determinada situação de comunicação 

Intertextualidade 
Refere-se ao conhecimento de outros textos, que é necessário para que a 

compreensão se efetive 

Elaborado pela autora 

 
Ressaltamos que, para tornar nossa exposição mais didática, na análise do corpus 

selecionado, desenvolvida no Capítulo 4, identificamos, na maioria dos excertos 

selecionados, um princípio a cada proposição. Esse procedimento pode dar a entender que 

os princípios são estanques ou que a fronteira entre eles é facilmente definida. No entanto, 

muitas vezes, há princípios sobrepostos “alguns são redundantes e se recobrem” 

(Marcuschi, 2008: 93).  

 

O princípio da coerência, por exemplo, permeia o princípio da informatividade. De acordo 

com Koch e Travaglia (2011: 81), “a informatividade exerce [...] um importante papel na 

seleção e arranjo de alternativas no texto, podendo facilitar ou dificultar o estabelecimento 

da coerência”. Já no caso do princípio de intertextualidade do tipo tipológico (em que um tipo 
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de texto é empregado no lugar de outro), o emprego de elementos que não são próprios de 

determinado tipo de texto acarreta problemas de coerência, como no caso de se escrever 

um artigo científico com base no tipo dialogal, isso porque os tipos diferentes de texto 

possuem determinadas marcas que estabelecem de uma dada maneira a continuidade do 

texto, condição para que o texto seja coerente. 

 

Na sequência, a fim de estabelecermos o aporte teórico por nós adotado nesta pesquisa, 

discorremos de forma detalhada sobre os sete princípios de textualidade conforme 

propostos por Beaugrande e Dressler (1981). 

 

 

3.2 Coerência e coesão  

  

Conforme postulam Beaugrande e Dressler (1981), a coerência é o resultado de como os 

elementos subjacentes à superfície textual configuram-se para conferir sentido ao texto, por 

essa razão, é um fator de fundamental importância na constituição da textualidade, 

conceituação que se mostra redutora, como salienta Koch (2006). Para a autora,  

 

coerência não é apenas um critério de textualidade entre os demais (e 
centrado no texto!), mas constitui o resultado da confluência de todos os 
demais fatores, aliados a mecanismos e processos de ordem cognitiva, 
como o conhecimento enciclopédico, o conhecimento compartilhado, o 
conhecimento procedural, etc. O que se tem defendido é que a coerência 
resulta de uma construção dos usuários do texto, numa data situação 
comunicativa [...] (Koch, 2006: 43). 

 

É preciso observar que, de fato, a concepção apresentada por Koch (2006) amplia o 

entendimento acerca da coerência, bem como sua relevância na composição textual, no 

entanto, como ela mesma notou, assim como a coesão, a coerência sofreu alterações 

conceituais significativas ao longo do tempo, o que não invalida os estudos realizados 

anteriormente.  

 

Consideramos um discurso coerente quando apresenta congruência com os conhecimentos 

do interlocutor, que necessita de um repertório (conhecimento de mundo, conhecimento 

textual e conhecimento linguístico)14 para proceder à adequada interpretação. O locutor, ou 

                                                             
14 De acordo com Fávero (2006), o conhecimento linguístico está relacionado ao que sabemos acerca de como 
pronunciar palavras em nosso idioma, bem como ao que sabemos sobre vocabulário e regras da língua. Permite 
que percebamos os vocábulos agrupados em frases e categorias, como sujeito, predicado e sintagmas. O 
conhecimento textual diz respeito à classificação do texto em relação à sua estrutura (um texto narrativo, por 
exemplo), à interação autor-leitor (argumentação, por exemplo). Conforme destaca a autora, quanto mais amplo 
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produtor do texto, conta com essa capacidade de interpretação por parte de seu interlocutor, 

uma vez que o sentido de um texto é construído na interação entre os participantes do 

evento comunicativo e destes com o próprio texto.   

 

A coerência se origina da lógica interna do texto, a qual resulta dos “significados que sua 

rede de conceitos e relações põe em jogo, [...] da compatibilidade entre essa rede conceitual 

– o mundo textual – e o conhecimento de mundo de quem processa o discurso” (Costa Val, 

2006: 6). Assim, aquele que produz uma sequência comunicativa espera que ela seja 

entendida como um texto; o interlocutor, por sua vez, age de forma cooperativa ao aceitar a 

sequência como um texto e procura dar-lhe sentido.  

 

Conforme postulam Koch e Travaglia (2009), a coerência é responsável por fazer de uma 

sequência linguística um texto e lhe dar textualidade, uma vez que, por meio de variados 

fatores, permite que sejam estabelecidas relações de diversas ordens, como as sintático-

gramaticais, as semânticas e as pragmáticas, o que possibilita ao interlocutor construir uma 

unidade global de significado.  

 

 

Atualmente a noção de coerência envolve tanto a unidade semântica como as inferências 

que o interlocutor precisa fazer para que possa construir sentidos em relação a determinado 

texto. A inferência é uma operação cognitiva por meio da qual o interlocutor estabelece uma 

relação não explícita entre elementos presentes em um texto e os sistemas de 

conhecimento, por exemplo, o conhecimento linguístico, o enciclopédico e o interacional, os 

quais são acionados quando articulamos as informações que estão na superfície textual 

com aquelas que estão estocadas em nossa memória.  

 

Ao fazer uma inferência, preenchemos eventuais lacunas deixadas na superfície textual, 

além disso, fazemos antecipações e estabelecemos hipóteses relacionadas aos sentidos de 

um texto. Desse modo, entendemos a coerência como um princípio de interpretabilidade: 

não se manifesta somente pela materialidade linguística, mas também pelos elementos 

extralinguísticos e pragmáticos, estreitamente relacionados à construção de sentidos. 

 

Na direção, Koch e Travaglia (2009) assinalam que a interpretabilidade está ligada à 

inteligibilidade do texto e à capacidade de o interlocutor captar o sentido, o que Marcuschi 

_________________________ 
o conhecimento textual do interlocutor, mais adequadamente compreenderá um texto. Por fim, o conhecimento 
de mundo, ou enciclopédico, adquirido formal ou informalmente, refere-se ao conhecimento que um sujeito tem 
de fatos da vida cotidiana (saber o que motivou a Revolução Francesa, por exemplo). 
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esclarece (2009: 76) explicando que o modo como o sentido é captado indica o grau de 

clareza de um texto: se o sentido não está claro, teremos indeterminação; se oferece várias 

opções, ambiguidade e se há vários sentidos possíveis, polivalência, destacando, ainda, que 

o “texto é uma atualização seletiva dos significados potenciais para possibilitar um só 

sentido”, sendo o sentido a “realização atual” do conteúdo do texto [grifo do autor].  

 

Uma vez que a coerência é um princípio de interpretabilidade, podemos dizer que não há 

texto de todo incoerente. O que pode ocorrer, por exemplo, é a inadequação do gênero 

textual a uma dada situação comunicativa, considerando-se a intenção do produtor do texto, 

seus objetivos, a comunidade discursiva à qual se dirige e as regras socioculturais. Se o 

gênero corresponder a esses elementos, o texto será coerente.  

 

Nessa direção, fica evidente a relação interacional entre o conteúdo textual, o repertório 

exigido do interlocutor para que a interpretação ocorra e a necessidade de o locutor adequar 

o texto à situação comunicativa. Com base nessas considerações, acreditamos que o 

copidesque, não só como primeiro leitor mas também como leitor “privilegiado” do texto do 

autor, pode contribuir para que a coerência se estabeleça de forma mais consistente, uma 

vez que ele é capaz de prever possíveis interpretações dos leitores e sugerir ao autor 

alterações necessárias para que o texto tenha seus princípios de textualidade satisfeitos. 

 

Marcuschi (2009) e Koch e Travaglia (2009) concordam que um texto é coerente se há 

unidade de sentido do todo textual; se há continuidade de sentidos em relação aos 

conhecimentos e à experiência cotidiana, que implica fatores pertencentes ao universo 

externo ao texto (aspectos socioculturais, propósito comunicativo e comunidade discursiva à 

qual o texto é dirigido). Além disso, esclarecem que a continuidade se refere ao modo como 

os elementos do universo textual (conceitos e relações subjacentes à superfície linguística) 

são acessíveis e relevantes. Denominam de tópico discursivo (aquilo sobre o que falamos 

em um texto, oral ou escrito) a continuidade dos conhecimentos que são ativados pelas 

expressões linguísticas.  

 

A continuidade e a unidade textuais decorrem do que temos arquivado em nossa memória 

em forma de conhecimento. Tal aparato cognitivo reflete-se na organização com base na 

qual elaboramos nossos textos. Essa organização diz respeito a uma das condições para 

que aquilo que dizemos tenha sentido. Em uma comunidade linguística presumimos que os 

sujeitos dominem o modo como organizar os segmentos de palavras e frases para formar 
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um texto. Assim, esperamos que o que nosso interlocutor diz ou escreve tenha sentido e, 

com base nesse pressuposto, nos esforçamos para encontrar um sentido.  

 

A relação entre as ideias presentes em um dado texto e, consequentemente, as expressões 

linguísticas e as posições que essas ocupam no texto não se apresentam de forma linear; 

ao contrário, tais elementos têm caráter não sequencial, de modo que formam uma rede de 

sentidos e se ligam à organização subjacente do texto, e não à organização superficial, 

linguística, apesar de essa última servir de pista para determinar aquela (Koch; Travaglia, 

2009). Assim, ao observarmos a relação entre as ideias, é possível perceber como elas 

influenciam na construção umas das outras e, mesmo quando notamos a falta de 

continuidade em relação a um tópico discursivo, em alguns casos, isso não representa falta 

de coerência, uma vez que justamente é essa ausência que pode produzir determinados 

efeitos de sentido, como a ironia. 

 

Para tornar possível a construção de sentidos de um texto, precisamos acionar os vários 

conhecimentos que temos armazenados, porque apenas o conhecimento linguístico não 

garante a compreensão do texto: é preciso, também, perceber os significados que as redes 

de conceitos e relações formam e estabelecer conexões com os conhecimentos de quem 

processa o discurso, o que configura o caráter interacional da linguagem. 

 

Como afirmamos anteriormente, a coerência refere-se à maneira como estão organizados 

os elementos subjacentes à superfície textual, o que envolve não apenas aspectos 

linguísticos, mas também pragmáticos e semânticos. Ela é vista como fator essencial para a 

textualidade, uma vez que depende dela o sentido do texto. Trata-se da relação harmônica, 

lógica, interdependente e não contraditória entre as ideias e, indo além, resulta da 

apreensão dos sentidos do texto em sua totalidade, o que nos leva à noção de que a 

coerência diz respeito a elementos extratextuais, e não àqueles que estão inscritos na 

materialidade linguística (Sautchuk, 2011).  

 

A coesão constitui outro importante princípio de textualidade. Halliday e Hasan (1976) foram 

os que primeiro apresentaram a noção de coesão textual como um conceito referente às 

relações de sentido presentes no interior de um texto e que o fazem ser um texto. Ainda que 

se trate de relação semântica, ou seja, os elementos presentes em um texto se ligam a 

outros por meio de recursos semânticos, a coesão é explicitada por meio de recursos léxico-

gramaticais, os quais assumem o papel de elos coesivos. 
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Para Beaugrande e Dressler (1981), a coesão, que ocorre no nível microtextual15, diz 

respeito à forma como os vocábulos que ouvimos e lemos estão ligados entre si em uma 

sequência; já a coerência manifesta-se no nível macroestrutural e se refere ao modo como 

conceitos e relações subjacentes ao texto se ligam para formar uma unidade de sentido. 

Defendem os autores que são dois níveis diferentes de análise: a coerência é o resultado de 

processos cognitivos e a coesão é resultado de processos linguísticos e textuais presentes 

na materialidade linguística.  

 

Outros autores, como Fávero (2006: 11), destacam que podemos ter um texto coeso, cujas 

sequências estão perfeitamente interligadas, mas que, ao mesmo tempo, pode não 

apresentar coerência, o que a faz defender que “a coesão não é condição nem suficiente 

nem necessária para formar um texto”. Ela é, sim, o resultado da rede de ligações, de 

natureza semântica, formadas no texto, no âmbito dos sentidos e das intenções.  

 

Fávero (2006) contrapõe-se ao que postulam Halliday e Hassan (1976) em relação à 

essencialidade da coesão textual. Para os autores, a coesão é uma condição necessária, 

mas não suficiente para a constituição de um texto. No que se refere a essa divergência 

conceitual no tocante ao tratamento dado à coerência e à coesão, Koch (2009) esclarece 

que apesar de muitos autores não considerarem a distinção entre os dois princípios, 

atualmente é corrente e consensual a perspectiva que trata ambos como noções diferentes. 

 

Se, por um lado, a coesão não é condição fundamental nem suficiente para que um texto 

seja considerado texto, por outro, o emprego de elementos coesivos confere maior 

legibilidade ao texto, na medida em que explicita, como afirmamos antes, as relações 

estabelecidas entre os elementos linguísticos nele presentes. A coesão torna explícitos os 

encadeamentos que ocorrem em relação às ligações conceituais, ou seja, um texto é coeso 

porque os termos ligam-se em sequência justamente por se relacionarem conceitualmente. 

Nas palavras de Costa Val (2006: 6), “coesão é a manifestação linguística da coerência”. 

Assim, podemos supor que quanto maior o entendimento de um dado assunto, mais 

coerente é o texto. 

                                                             
15 Conforme postula van Dijk (1992: 50-51), um discurso, para constituir um todo significativo, depende da 
estrutura semântica local (microestrutura) e da estrutura semântica global (macroestrutura). A primeira diz 
respeito à conexão entre sentenças ou proposições, trata-se de “conexões lineares entre elementos numa 
sequência”; a segunda refere-se à informação semântica que confere unidade global ao discurso, conexões 
entre “segmentos maiores do discurso ou de todo o discurso que não podem ser simplesmente definidos em 
termos das condições de coerência local [...]”. 
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3.3 Intencionalidade e aceitabilidade 

 

De acordo com Beaugrande e Dressler (1981), uma manifestação linguística constitui um 

texto se houver da parte do produtor a intenção de mostrá-la e da parte do interlocutor a de 

aceitá-la como tal. Como defendem Koch e Travaglia (2011: 79), as “noções de 

intencionalidade e aceitabilidade são introduzidas para dar conta, respectivamente, das 

intenções dos emissores e das atitudes dos receptores” dos textos. 

 

A intencionalidade refere-se ao esforço que o produtor de um texto, oral ou escrito, faz para 

elaborar uma mensagem coerente, coesa e que produza os efeitos de sentido desejados. 

Por parte do produtor, sempre há a intenção de construir significados; já por parte do 

interlocutor, há o empenho para reconhecer o que foi produzido como algo que tem 

determinado significado em uma dada situação comunicativa. Por essa razão, o produtor 

busca elaborar um texto coerente e também fornecer pistas para seu interlocutor de modo 

que esse último possa realizar a construção do sentido pretendido. Para essa elaboração, o 

produtor lançará mão dos princípios de textualidade, embora haja situações em que, 

propositadamente, eles sejam colocados de lado, a fim de que possam ser alcançados 

determinados efeitos de sentido.  

 

O objetivo pode ser informar, esclarecer, impressionar, chocar, convencer, ofender, pedir 

etc., e é a intencionalidade que vai orientar a elaboração do texto. Em outras palavras, 

especificamente nas de Costa Val (2006: 11), “a intencionalidade diz respeito ao valor 

ilocutório do discurso, elemento da maior importância no jogo de atuação comunicativa”  

 

A intencionalidade está estreitamente relacionada à aceitabilidade porque se refere à 

disposição de o interlocutor considerar um texto coerente, coeso e relevante: mesmo que 

um texto apresente incoerências, o interlocutor fará o possível para dar-lhe um sentido, 

cooperando, dessa forma, com o produtor no alcance de seus objetivos. Essa interação 

cooperativa foi objeto de estudo de Grice, publicado em 1975, que estabeleceu uma teoria 

de uso da linguagem na qual apresenta as máximas conversacionais – máxima de 

quantidade, de qualidade, de relação e de modo –, as quais servem para organizar as 

interações que ocorrem por meio da linguagem.16 

                                                             
16 Embora sejam de grande relevância para os estudos linguísticos, não abordaremos as máximas de Grice 
neste estudo uma vez que não constituem o foco de nossa investigação. 
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Tanto a intencionalidade como a aceitabilidade têm relação com a argumentatividade, uma 

vez que aquela “abrange todas as maneiras como os emissores usam os textos para 

perseguir e realizar suas intenções comunicativas” e a última envolve a “disposição ativa de 

participar de um discurso e compartilhar um propósito comunicativo”, ou seja, subjacente a 

essas atividades está a ação de argumentar, por meio da qual os “conhecimentos são 

selecionados e estruturados em textos”, de modo que se alcance determinada intenção em 

uma dada situação comunicativa (Koch; Travaglia, 2011: 80). 

 

 

3.4 Informatividade  

 

A informatividade é outro princípio que exerce influência na coerência de um texto. Diz 

respeito tanto ao grau de previsibilidade da informação veiculada (quanto mais esperada for 

a informação, mais previsível será o texto) como à distribuição da informação no texto, de 

acordo com o que postulam Beaugrande e Dressler (1981).  

 

Um alto grau de previsibilidade indica que o texto apresenta pouca informação relevante 

para o interlocutor, já um baixo grau de previsibilidade significa que o texto tem um alto grau 

de informatividade. Caso a maior parte das informações em um texto seja inesperada, a 

produção terá um grau máximo de informatividade e poderá exigir do interlocutor um 

empenho maior para compreendê-la. 

 

No que se refere à distribuição da informação, é preciso haver equilíbrio entre informação 

dada e informação nova bem como entre movimentos de retroação (retomada de 

informação anteriormente apresentada) e de progressão (introdução de nova informação). 

Dizemos que a ausência desse equilíbrio pode fazer um texto caminhar em círculos porque 

traz apenas informações conhecidas, isto é, não progride, não havendo condição de se 

construir o mundo textual relacionado a um dado evento comunicativo; ou pode tornar um 

texto improcessável em razão da grande quantidade de informações novas que não têm 

ancoragem necessária para a assimilação por parte do interlocutor (Koch, 2006). 

 

São três os graus de informatividade, para Beaugrande e Dressler (1981), sendo cada grau 

amplo o bastante para que os usuários da língua possam diferenciá-lo ao longo do evento 

comunicativo: 
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1) primeira ordem de informatividade: ocorrências que envolvem um alto grau de 

previsibilidade. Diz respeito a informações corriqueiras, óbvias, e por isso geram pouco 

interesse no interlocutor. Em razão da obviedade, podem ser suprimidas em um texto 

sem prejuízo para o entendimento da mensagem, ou seja, se um texto tem informações 

desse tipo, o produtor contribui para a elaboração de uma produção não informativa. 

Outro aspecto a destacar é que um texto pode ter simplicidade em relação à linguagem, 

isto é, não ser rebuscado e, mesmo assim, ser informativo sem ser óbvio em relação às 

informações. Assim, observamos que não é necessário produzir um texto inovador, no 

que se refere ao emprego da linguagem, que seja diferente dos textos produzidos 

comumente em determinada esfera comunicativa, como a acadêmica, por exemplo, o 

que importa é perceber que o texto apresenta informações novas para o interlocutor, 

quando necessário para o desenvolvimento da produção textual; 

2) segunda ordem de informatividade: por meio de procedimentos aplicados aos segmentos 

textuais de primeira ordem, as omissões (por exemplo, eliminar informações 

desnecessárias mantendo as ideias implícitas) e preferências (por exemplo, selecionar 

segmentos que promovam maior grau de informatividade em detrimento de outros que 

promovam menor grau de informatividade), temos as ocorrências de segunda ordem de 

informatividade. Se uma parcela da informação a ser introduzida for menos previsível, 

alcançaremos a segunda ordem de informatividade. É necessário haver algumas 

informações de segunda ordem em um texto, uma vez que produções que apresentam 

apenas informações de primeira ordem tendem a ser muito desinteressantes. Dessa 

forma, para que haja equilíbrio informacional, é preciso que um texto tenha tanto 

informações previsíveis quanto informações cuja inferência não seja imediata. 

3) terceira ordem de informatividade: esse grau de informatividade tem relação com 

ocorrências que, em um primeiro momento, parecem não pertencer ao conjunto de ideias 

desenvolvidas no texto. Além disso, exigem um esforço maior de processamento por 

parte do interlocutor. Tais ocorrências são mais interessantes, uma vez que podem 

causar maior impacto, como acontece no caso de textos publicitários e manchetes de 

jornais, cujo objetivo é impressionar e levar o interlocutor a avançar no texto, a fazer 

relações entre ideias implícitas e seu conhecimento de mundo e a raciocinar sobre o 

conteúdo da mensagem. Um grau de informatividade mais alto provoca o interesse do 

interlocutor, levando-o a buscar satisfazer as expectativas que surgiram em razão de ter 

sido instigado pelo texto. É possível que nesse grau de informatividade o interlocutor não 
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consiga captar a significação da ocorrência, o que pode resultar na impossibilidade de 

relacioná-la com seus conhecimentos e experiências. 

 

Pensando na atividade do copidesque, ele, como primeiro leitor, acaba por antecipar uma 

possível leitura, assim como a produção de sentidos, a ser efetuada pelos leitores em geral. 

Nessa condição, esse profissional trabalha no intuito de buscar a concordância e a 

colaboração entre o autor e o leitor final no que diz respeito à quantidade e qualidade da 

informação presente no texto, isto é, as ocorrências que são consenso devem ter valor de 

verdade para ambos.  

 

Nessa direção, se o copidesque detém o conhecimento necessário acerca do princípio da 

informatividade, tornam-se mais consistentes as contribuições para o texto do autor no 

sentido de lhe mostrar que exagerar no emprego de informações óbvias ou de informações 

novas pode prejudicar a informatividade do texto e, consequentemente, a coerência. Ao 

destacar esse tipo de infração, o copidesque de fato pode levar o autor a perceber a 

necessidade de elaborar textos mais equilibrados, considerando-se a perspectiva da 

informatividade e, no caso de sua própria atuação profissional, pode aprimorá-la realizando 

alterações mais consistentes e qualitativas, que foquem na segunda ordem de 

informatividade. 

 

 

3.5 Situacionalidade 

 

A situacionalidade relaciona-se a aspectos que tornam um texto relevante em determinada 

situação comunicativa. A relevância, por sua vez, envolve conhecimentos que têm a ver com 

a situação comunicativa e conhecimentos que possibilitam alcançar determinados objetivos. 

A relevância não é resultado apenas da ligação do texto com o mundo real, mas também, e 

principalmente, da credibilidade de dado texto em relação às perspectivas dos que 

participam de tal evento. Em outras palavras, os aspectos envolvidos em uma dada situação 

comunicativa, como as ideias e os fatos, tornam-se relevantes quando o produtor os 

emprega tendo em vista alcançar determinados objetivos e quando o interlocutor os 

compreende e os aceita. 

 

A noção de relevância leva a outro aspecto importante na abordagem do princípio da 

situacionalidade: a mediação que, conforme explanam Beaugrande e Dressler (1981), diz 

respeito ao fato de o produtor introduzir em uma dada situação comunicativa seus próprios 
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pontos de vista e objetivos. Ocorre quando se estabelecem relações entre as evidências 

disponíveis, os conhecimentos prévios e as expectativas do produtor em relação ao mundo 

real no qual o evento comunicativo tem curso.  

 

Por meio da mediação, os interlocutores reformulam as evidências, seja concordando, seja 

ampliando ou discordando das ideias já postas, com base em suas próprias crenças e 

pontos de vista. Observamos essa dinâmica na elaboração de textos acadêmicos, como no 

caso de um artigo ou uma tese, quando o produtor insere em meio à teoria selecionada a 

sua própria experiência e perspectiva advinda do mundo real por meio de leituras, por 

exemplo.  

 

Nessa direção, o trabalho do copidesque pode auxiliar o autor no que diz respeito a 

identificar pontos no texto em que a mediação pode se fazer presente ou ser aprimorada. A 

noção de mediação é importante na constituição do autor, pois é por meio dela que ele 

mostra concordância, discordância, amplia uma ideia e fundamenta seu ponto de vista, o 

que, especialmente no contexto acadêmico, significa mostrar senso crítico, refletir com base 

nas informações apresentadas, o que é bastante desejável no desenvolvimento de 

pesquisas.  

 

Podemos considerar a situacionalidade de duas perspectivas: da situação para o texto e 

desse para a situação, conforme entende Koch (2006). No primeiro caso, a situacionalidade 

está relacionada aos fatores que fazem um texto ser relevante em uma dada situação 

comunicativa. Trata-se de estabelecer em que extensão o contexto imediato da situação 

comunicativa e o contexto sociopolítico-cultural influencia a produção e recepção do texto no 

que diz respeito a grau de formalidade, variedade linguística e tratamento do tema, por 

exemplo.  

 

Já no segundo caso, é necessário destacar que o texto se reflete de forma importante na 

situação comunicativa. Quando elabora um texto, o produtor leva em consideração suas 

próprias crenças, experiências, convicções e objetivos, ou seja, ele produz o texto de acordo 

com o seu ponto de vista. Do lado do interlocutor, a interpretação do texto conforma-se com 

sua perspectiva, crenças e propósitos. Como observamos anteriormente, trata-se da 

mediação entre o mundo real e o mundo que é construído por meio do texto. 
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3.6 Intertextualidade 
 

O termo intertextualidade foi introduzido em 1967 por Julia Kristeva, na revista Critique, no 

contexto do desenvolvimento de estudos bakhtinianos, e diz respeito à noção de que um 

dado texto dissemina textos anteriores e ele próprio dissemina-se em outros textos 

(Charaudeau; Maingueneau, 2008; Fiorin, 2006). Conforme esclarecem Beaugrande e 

Dressler (1981), a intertextualidade engloba as formas pelas quais a produção e recepção 

de determinado texto requerem o conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores 

para que a compreensão se concretize.  

 

A intertextualidade também está relacionada a aspectos que dizem respeito a conteúdo, a 

fatores formais e de tipologia textual, como observam Koch e Travaglia (2011). Aqui, 

acrescentaríamos, ainda, fatores referentes a gêneros textuais. Os autores relatam que os 

fatores referentes a conteúdo estão relacionados ao conhecimento de mundo. Assim, por 

exemplo, ao citarmos termos específicos de uma área de conhecimento, como atos de fala, 

força perlocucionária, condições de felicidade sem explicar o que cada termo significa, 

remetendo intertextualmente a outros textos da linguística que abordam o tema, supomos 

que o leitor tenha o conhecimento de mundo necessário para interpretar o texto e, 

consequentemente, torná-lo coerente. Da mesma forma, se redigirmos uma introdução de 

artigo ‒ que tem determinada organização sociorretórica, esperada e aceita pela 

comunidade discursiva à qual é dirigida ‒ de acordo com a organização típica de um ofício, 

iremos de encontro às expectativas da comunidade acadêmica e podermos, com isso, 

colocar em risco a aceitabilidade de nosso texto.  

 

A intertextualidade relacionada a fatores formais pode ou não ter ligação com a tipologia 

textual. Temos para exemplificar isso o que foi citado por Koch e Travaglia (2011): há textos 

que mantêm intertextualidade com a Bíblia, uma vez que lhe imitam a forma. Quem os lê 

sem conhecer o texto cristão pode até lhes atribuir determinados sentidos, contudo, deixará 

de imprimir certas significações pretendidas pelo autor dos textos. 

 

Sobre essa intertextualidade de tipologia textual, segundo os autores, bem como sobre a 

tipologia de gênero textual, que aqui defendemos, temos que cada tipo de texto ou cada 

gênero textual têm características e estruturas próprias, adequadas a situações 

comunicativas, a propósitos comunicativos e a comunidades discursivas específicas e por 

isso o uso de elementos que não são próprios a cada tipo ou gênero textual pode gerar 



67 
 

problemas de coerência. Se redigimos um texto dissertativo estruturado como uma narrativa 

ou se elaboramos um parecer técnico como um poema, em ambas as situações, vamos de 

encontro às expectativas do leitor e provocamos problemas de coerência, já que tais textos 

não respondem adequadamente às situações comunicativas em que estão inseridos. 

 

Ao tratar da intertextualidade em relação a textos traduzidos, Travaglia (2003: 102-103) 

oferece-nos subsídios para pensarmos acerca da intertextualidade no contexto da 

copidescagem, a qual abrange o universo textual tanto do original quanto do texto 

copidescado, ou seja, “todos os fatores ligados às operações produtoras de sentido de cada 

um dos textos, ao conhecimento de mundo exigido para a compreensão e estabelecimento 

da coerência de cada um, fatores ligados a todos os textos que contribuem de maneira 

implícita ou explícita para sua formação”. Além disso, temos a intertextualidade produzida 

por meio da expressão dos conhecimentos tanto do autor quanto do copidesque no texto, 

em que há um intercâmbio entre os dois mundos textuais. O próprio fato de um texto ter 

passado pelo processo de copidescagem já pressupõe a presença da intertextualidade de 

conteúdo e de conhecimentos. 

 

A intertextualidade entre o original e o texto copidescado também pode ser observada em 

relação ao estilo do autor. Cada autor tem seu estilo próprio de escrita, características 

relacionadas a forma e conteúdo que o individualizam, de modo que é possível identificá-lo 

entre os demais autores. Dessa forma, o estilo resulta das escolhas que o autor faz ao longo 

de sua obra. A nosso ver, apesar de as intervenções realizadas pelo copidesque no texto do 

autor serem o resultado de uma leitura crítica, o profissional do texto deve ter em foco a 

preservação do estilo autoral. Vejamos como. 

 

O profissional do texto deve buscar introduzir as alterações necessárias no texto original e 

sugerir a retextualização mantendo o estilo do autor, de modo que se conservem as 

características da escrita original e que se busque a coerência. Mudanças sugeridas em 

relação a estilo, se ocorrerem, devem estar fundamentadas e ter um objetivo bem definido, 

como no caso de um estilo de escrita que não seja adequado ao contexto acadêmico, por 

exemplo, e que pode, por essa razão, sofrer críticas por parte da comunidade científica. 

Nessa direção, entendemos que o conhecimento acerca da organização retórica do gênero, 

bem como do contexto comunicativo e social em que o gênero está inserido, constituem um 

subsídio importante no que diz respeito às decisões do profissional do texto no tocante a 

realizar determinadas alterações no texto do autor. Da mesma forma, o repertório que os 
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princípios de textualidade e as operações de retextualização oferecem constituem um aporte 

significativo que pode nortear consistentemente as alterações no texto autoral, sem que o 

estilo do autor seja descaracterizado e os sentidos pretendidos sejam desvirtuados em 

relação ao que é adequado ao contexto comunicativo.  

 

Critérios de textualidade foi o foco deste capítulo, em que iniciamos mostrando o estudo de 

Beaugrande e Dressler (1981), os quais apresentam sete critérios – coerência e coesão, 

intencionalidade e aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade – que 

contribuem para que uma sequência de frases ou palavras constitua um texto. 

Posteriormente, mostramos um outro trabalho, desta feita só de Beaugrande (1997), em que 

ele propôs a noção de princípios de textualidade, segundo a qual os princípios não estariam 

vinculados apenas a aspectos linguísticos, como de início pensou juntamente com Dressler, 

mas também a aspectos sociais e cognitivos, bem como à situação comunicativa.  

 

Tal concepção de princípios vai ao encontro da perspectiva que postulamos neste estudo, 

isto é, que a copidescagem, como atividade norteada pelo aspecto interacional da 

linguagem, não deve se pautar apenas pelo linguístico, uma vez que ele não abarca as 

possibilidades de textualização que o copidesque pode explorar para conferir ao texto do 

autor os sentidos adequados à situação comunicativa em que está inserido, de modo que 

seja aceito como um exemplar de texto coerente. Assim, para tornar seu trabalho relevante 

do ponto e vista comunicativo, o profissional do texto deve considerar tanto os elementos 

linguísticos, como os cognitivos e sociais, que, articulados, conferem ao texto um todo 

significativo. No próximo capítulo, evidenciamos, por meio da análise dos excertos extraídos 

dos textos selecionados para compor o corpus desta pesquisa, o emprego do aporte teórico 

apresentado ao longo dos capítulos anteriores, de modo a buscarmos uma compreensão 

mais abrangente da prática de copidescagem. 
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Capítulo 4 – Análise do corpus 
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Nesta pesquisa, tomamos como objeto de estudo a atividade de copidescagem, 

especialmente de textos de introdução de dissertação de mestrado. Para desenvolvermos o 

trabalho, optamos pelo aporte teórico oferecido pela vertente sociorretórica de estudos de 

gêneros, notadamente, a organização retórica baseada em movimentos e passos 

primeiramente proposta por Swales (1990), cujo modelo apresentamos no Quadro 6; pelos 

princípios de textualidade (Beaugrande e Dressler, 1981; Beaugrande,1997), que elencamos 

no Quadro 7, e pelas operações de retextualização (Marcuschi, 2007), apresentadas no 

Quadro 5. 

 

De forma a recapitular nossa exposição, lembramos que, no capítulo 1, apresentamos a 

perspectiva de língua que adotamos considerando o trabalho do copidesque. Entendemos a 

língua como lugar de interação em que o sujeito, situado socio-historicamente, tem papel 

ativo na construção de sentidos. Com base nessa perspectiva, consideramos a 

copidescagem uma atividade interativa e colaborativa, durante a qual autor e profissional de 

texto estabelecem uma interlocução, por meio do texto, que visa a tornar a produção de 

sentidos compatível com o texto copidescado. Além disso, apresentamos a concepção de 

retextualização e suas operações, que subsidiam a análise do corpus. 

 

No capítulo 2, passamos a tratar da teoria de gêneros textuais, primeiramente no tocante à 

relação entre os gêneros e as situações sociais concretas nas quais os sujeitos atuam com 

vistas a serem bem-sucedidos do ponto de vista comunicativo em um dado contexto. Essa 

concepção reforça a ideia apresentada no primeiro capítulo no tocante ao caráter 

interacional que envolve tudo aquilo que produzimos linguisticamente. Apresentamos 

também os estudos realizados por Swales (1981, 1990) que resultou no modelo de 

organização retórica denominado CARS. 

 

Por fim, no capítulo 3, destacamos a contribuição de Beaugrande e Dressler (1981) na 

constituição dos critérios de textualidade, posteriormente revisados por Beaugrande (1997) 

e denominados princípios de textualidade, os quais adotamos também como subsídio 

teórico para a análise dos excertos selecionados. Como expusemos anteriormente, também 

os princípios de textualidade são permeados pelo aspecto interacional da linguagem, uma 

vez que concorrem para a produção de sentidos por parte dos participantes de determinada 

situação comunicativa. 
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Buscando aprofundar nossa compreensão acerca da atividade de copidescagem, tomamos 

como ponto de partida nesta pesquisa de doutorado o estudo por nós realizado no 

mestrado, desta vez, alargando a base teórica inicial pertinente à organização retórica para 

incluir a perspectiva dos princípios de textualidade e das operações de retextualização.   

 

Lembramos que, em Aguiar (2011)17, analisamos a estrutura retórica de textos de introdução 

de mestrado com base na perspectiva do trabalho realizado pelo profissional denominado 

copidesque. Naquela ocasião, tomamos como base para identificarmos e elencarmos 

movimentos e passos retóricos presentes nos textos do corpus os modelos de organização 

retórica propostos por Swales (1990) e por Bunton (2002)18. O resultado dessa análise está 

explicitado no Quadro 8, que traz a organização retórica das introduções de mestrado 

analisadas e que serve de base para o exame dos excertos dos textos selecionados para a 

tese.  

Quadro 8. Organização retórica de introduções de dissertação de mestrado  

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 

Indica um problema/ uma necessidade 

Levanta questão(ões) de pesquisa 
Especifica o contexto da pesquisa19 

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 

Fonte: Aguiar (2011: 164) 
 

                                                             
17 Disponível em: < http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12585>. 
18 Assim como Swales (1981, 1990), Bunton (1998, 2002) desenvolveu pesquisas relacionadas à organização 
retórica de textos produzidos no contexto acadêmico. A preocupação de Bunton (2002) estava concentrada em 
sistematizar o modo como as informações estavam organizadas em textos do gênero introdução de teses de 
doutorado produzidas por alunos pós-graduandos da Universidade de Hong Kong. 
19 Os passos retóricos destacados em negrito não foram identificados nem em Swales (1990) nem em Bunton 
(2002). 
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Na pesquisa desenvolvida no mestrado, em que trabalhamos com textos originais e suas 

respectivas versões copidescadas, totalizando oito textos, identificamos passos que não 

estavam presentes nem em Swales (1990) nem em Bunton (2002), a saber: Especifica o 

contexto da pesquisa; Justifica o interesse pela presente pesquisa e Define foco de 

interesse específico, todos pertencentes ao movimento Estabelece o nicho. No movimento 

3, Ocupa o nicho, identificamos dois passos: Informa credenciais e Sugere futuras 

aplicações. 

 

Por meio da análise que realizamos, observamos que a estrutura do gênero foi preservada, 

comparando-se os textos originais com os copidescados, o que indica que o copidesque, a 

nosso ver, considerando o corpus examinado, detinha os conhecimentos acerca da 

estrutura típica de introduções de dissertação.  

 

Assim, tomando como base esse estudo, buscamos, aqui, aprofundar nossa visão acerca da 

atividade do copidesque, no intuito não apenas de aprimorar nossa atuação na área, mas, 

principalmente, de oferecer subsídios que possam ser aproveitados pelos profissionais de 

texto, especialmente aqueles que trabalham com produções acadêmicas. 

 

 

4.1 Procedimentos metodológicos e categorias de análise 

 

A fundamentação teórica apresentada levou-nos a definir três categorias de análise que nos 

permitem evidenciar a atividade de copidescagem por meio da análise dos excertos 

selecionados: 

• movimentos retóricos: Estabelece o território, Estabelece o nicho e Ocupa o 

nicho –  e seus respectivos passos (Quadro 8); 

• operações de retextualização: eliminação, inserção, substituição, reordenação, 

adequação gramatical, deslocamento  (Quadro 5); 

• princípios de textualidade: intencionalidade/ aceitabilidade, informatividade, 

situacionalidade, intertextualidade e coesão/coerência (Quadro 7). 

 

Posteriormente, identificamos as ocorrências dessas categorias nos 32 excertos 

selecionados para ilustrar a atividade de copidescagem e as sistematizamos por meio de 

quadros. Em seguida, descrevemos tais ocorrências conforme a proposição em que 
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aparecem. Neste estudo, consideramos proposição um segmento de texto cujo sentido é 

completo. Nessa direção, a proposição tem o caráter de enunciado. Como esclarece Adam 

(2008: 106), trata-se de “uma unidade textual de base [...] realizada e produzida por um ato 

de enunciação”. Assim, cada proposição tem sua própria unidade sintática e de sentido. Por 

fim, analisamos, com base na identificação e descrição das ocorrências, a relação entre os 

movimentos/ passos retóricos, as operações de retextualização e os princípios de 

textualidade. 

 

Sabemos que os princípios de textualidade não ocorrem de forma isolada. Como orienta 

Marcuschi (2008: 93), não se pode dividir os princípios de textualidade de “forma estanque e 

categórica”, uma vez que alguns são redundantes e se sobrepõem, o que torna a fronteira 

entre um princípio e outro muito tênue, se é que ela existe. Contudo, com vistas a tornar a 

exposição das ocorrências didática, optamos por indicar, na maioria das análises dos 

excertos, apenas a operação de retextualização e o princípio de textualidade que mais 

sobressaem. Assim, embora em nossa sistematização os princípios identificados pareçam 

estanques, assim como as operações de retextualização, não o são, uma vez que mais de 

um princípio ou operação podem ocorrer em um mesmo segmento de texto.  

 

Da mesma forma ocorre com os movimentos e passos retóricos. Swales (2004) destaca que 

o movimento é “uma unidade retórica ou discursiva que tem uma função comunicativa 

coerente em um discurso escrito ou oral”, além disso, trata-se de uma unidade funcional, e 

não formal (Bhatia, 1993; Swales, 2004), uma vez que não se limita às fronteiras da oração 

ou do parágrafo. Desse modo, mais de um movimento ou passo podem ocorrer em apenas 

uma oração ou em um parágrafo e o mesmo movimento ou passo podem ser observados ao 

longo de vários parágrafos. 

 

Na sequência, apresentamos a análise dos excertos, que obedece à seguinte ordenação: 

I. indicação do movimento retórico e respectivo passo;  

II. apresentação do excerto em análise20, com sua versão original (TO) e versão 

copidescada (TC)21. Em cada excerto, apresentamos lado a lado TO e TC, com as 

proposições numeradas (segmentos de texto), para a visualização mais adequada 

                                                             
20 A cada passo retórico, apresentamos a versão original do texto em análise (TO) e sua versão copidescada 
(TC) com o respectivo número do texto-base: TO1 e TC1 (Texto original 1 e Texto copidescado 1 – anexos 1 e 2, 
respectivamente) e TO2 e TC2 (Texto original 2 e Texto copidescado 2 – anexos 3 e 4, respectivamente). 
21 Os textos selecionados para compor o corpus desta pesquisa são apresentados na íntegra na seção de 
Anexos (anexos 1 a 4), em suas respectivas versões originais e copidescadas, com indicação dos movimentos e 
passos retóricos identificados em cada parágrafo, resultado da análise empreendida em nosso mestrado. 
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das porções textuais em que há alguma alteração textual realizada pelo copidesque. 

As partes alteradas estão destacadas em negrito22;  

III. análise das alterações observadas no excerto e 

IV. apresentação de quadro em que sistematizamos as ocorrências das operações de 

retextualização e dos princípios de textualidade no excerto analisado. 

Ao final da análise dos 32 excertos, apresentamos três quadros em que relacionamos as 

ocorrências das operações de retextualização e dos princípios de textualidade conforme 

cada movimento retórico. Por fim, tecemos algumas reflexões com vistas a estabelecer 

relações entre essas três categorias de análise. 

  

 

4.2 Constituição do corpus 

 

O corpus selecionado para esta pesquisa é formado por 32 excertos extraídos dos textos 

por nós selecionados: um texto da área de Letras e outro da área de Contabilidade. O 

primeiro texto trata da educação a distância, especificamente dos feedbacks fornecidos por 

professores em um curso de graduação a distância; o segundo trata da padronização 

contábil no Brasil segundo normas definidas por órgão internacional. Salientamos que 

realizamos a análise de quatro textos originais e suas versões copidescadas, totalizando 

oito textos. Contudo, aqui, para não tornar a exposição exaustiva, optamos por relacionar 

dois deles, nas versões originais e copidescadas, os quais, a nosso ver, ilustram a atividade 

de copidescagem baseada no aporte oferecido pela teoria de gêneros, notadamente no que 

se refere à organização retórica; pelas operações de retextualização e pelos princípios de 

textualidade.  

 

A seleção dos textos para análise foi aleatória em relação à área de conhecimento, mas 

optamos por privilegiar textos cujo tratamento textual tivesse sido realizado por um mesmo 

copidesque, especialista, de modo que fosse possível evidenciar que a organização retórica, 

as operações de retextualização e os princípios de textualidade oferecem um aporte teórico 

relevante que pode servir de orientação para o trabalho realizado pelo copidesque. Assim, 

os textos selecionados, dos quais apresentamos seus excertos, referem-se, na versão 

copidescada, ao trabalho realizado por um profissional de texto com experiência no trabalho 

                                                             
22 Como nem sempre determinada alteração resulta em mudança substancial no conteúdo do passo retórico (por 
exemplo, a substituição do artigo indefinido pelo definido ou letra minúscula por maiúscula), optamos por 
considerar na análise apenas aquelas alterações que possam explicitar a extensão da atividade de 
copidescagem, como no caso de alterações que afetem o sentido do enunciado ou a constituição do passo 
retórico. 
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com textos acadêmicos e com formação em nível de mestrado na área de língua 

portuguesa. 

 

Os excertos analisados incluem a versão original e a versão copidescada. Ambas as 

versões são apresentadas de acordo com sua estrutura retórica, ou seja, utilizamos esse 

material textual com as indicações de movimentos e passos retóricos, cuja identificação foi 

por nós realizada em nossa pesquisa de mestrado, conforme apresentamos no Quadro 8. 

Uma vez que no doutorado optamos por dar andamento ao estudo da copidescagem, 

entendemos que poderíamos aprofundar a abordagem inicial e, de outra perspectiva teórica, 

examinar parte dos textos que analisamos naquela oportunidade. 

 

 

4.3 Análise dos excertos selecionados  

 

Como já observamos, no que se refere à organização retórica, o modo como as informações 

são conduzidas ao longo do texto, temos três movimentos, que englobam estratégias 

retóricas específicas, os passos (Quadro 8), identificados em textos do gênero introdução de 

dissertação de mestrado.  

 

O primeiro movimento, Estabelece o território, tem como propósito comunicativo apresentar 

ao leitor informações abrangentes sobre o campo de estudo de modo a situá-lo no contexto 

da pesquisa. O segundo, Estabelece o nicho, tem como propósito comunicativo apresentar 

ao leitor o nicho, o espaço específico em que a pesquisa pode se inserir. Por fim, o terceiro 

movimento, Ocupa o nicho, visa a fazer a pesquisa atual ocupar o espaço criado no 

movimento 2. Como pontuam Motta-Roth e Hendges (2010: 83), as estratégias retóricas de 

cada movimento têm um percurso que vai da abordagem geral para uma mais restrita. Cada 

etapa do texto, observam as autoras, é como um “jogo de xadrez” cujo objetivo primordial é 

convencer o leitor da relevância da pesquisa. 

 

A seguir, apresentamos os 32 excertos analisados, em suas respectivas versões, texto 

original (TO) e texto copidescado (TC). Os segmentos textuais que sofreram alterações 

estão numerados, tanto em TO quanto em TC, para que seja possível identificar as 

alterações e acompanhar a análise.  
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Em um primeiro momento, especificamos o movimento e o passo em análise, 

posteriormente, trazemos o excerto examinado, na versão original e na versão copidescada. 

Na sequência, tecemos comentários acerca das alterações observadas no excerto em 

questão, em seguida, elaboramos um quadro em que explicitamos as operações de 

retextualização e os princípios de textualidade observados, conforme o movimento e passo 

retórico.  

 

Vamos, então, à análise dos excertos. 

 

 

4.3.1 Movimento 1 – Estabelece o território 

 

 Passo – Reivindica a centralidade 

 

Excerto 1 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. A educação a distância (EaD) 
é uma modalidade de ensino 

2. que vem se desenvolvendo 
em larga escala para o 
oferecimento de cursos no 
ensino superior, [...] 

3. Secretaria de Educação a 
Distância 

4. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 

1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. A educação a distância (EAD) é 
uma modalidade  

2. que vem se desenvolvendo em 
larga escala no Ensino Superior, 
[...] 
 

3. Secretaria de Educação a 
Distância 

4. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 

Texto 1 
 

O movimento Estabelece o território tem como propósito comunicativo apresentar de forma 

mais ampla a pesquisa e apresentar informações generalizadas acerca do assunto, de 

forma a permitir que o leitor tenha uma ideia abrangente do “estado da arte” do campo de 

estudo. Esse movimento, em textos de introdução de dissertação de mestrado, conforme 

constatamos anteriormente (Aguiar, 2011), envolve quatro passos: Reivindica a 

centralidade, Faz generalizações sobre o tópico, Revisa pesquisas anteriores e Define 

termo(s)23. 

 

Por meio do passo Reivindica a centralidade, que passamos a analisar na sequência, o 

autor assevera a importância do estudo ao enfatizar aspectos relacionados à área, como 

                                                             
23 No passo Define termos(s), por meio do qual o autor apresenta uma definição de determinado vocábulo, as 
alterações promovidas pelo copidesque não são relevantes para fins de análise, por essa razão, não 
consideramos o passo em nossa exposição.  
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explicitado em “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” (TO1). 

Uma vez que a modalidade de ensino a distância vem crescendo no que diz respeito à 

oferta de cursos em todas as regiões do país, torna-se relevante o desenvolvimento de 

estudos na área.  

 

Observamos no excerto 1, TO1, a expressão “modalidade de ensino” reduzida para o termo 

“modalidade”, em TC1, por meio da estratégia de eliminação. A supressão dessa porção 

textual visa a evitar a repetição, uma vez que, mais adiante, na proposição 2, é empregada 

a expressão “ensino superior”.  Nesse caso, o princípio da informatividade é privilegiado 

com a supressão de uma informação que o leitor é capaz de recuperar por meio do 

conteúdo do parágrafo. Da mesma forma, em TO1, temos o trecho “para o oferecimento de 

cursos no ensino superior”, reduzido em TC1 para “Ensino Superior” também por ser tratar 

de uma informação evidente, de acordo com o que é abordado no parágrafo: a relação entre 

o ensino a distância e a oferta de cursos no nível superior, a qual o leitor é capaz de 

identificar mesmo que não esteja explícita, como ocorre em TC1, proposição 2. 

 

De acordo com Beaugrande e Dressler (1981), o princípio da informatividade diz respeito a 

quão previsível ou redundante a informação é em um dado texto, ou seja, um texto que 

contenha informação esperada ou previsível em determinado contexto tem baixo grau de 

informatividade. Caso toda a informação de um texto seja inesperada ou imprevisível, o grau 

de informatividade será alto, o que pode prejudicar o entendimento do leitor. O ideal, 

segundo os autores, é combinar informações previsíveis com informações imprevisíveis, 

mantendo o texto mais e menos informativo ao longo de seu desenvolvimento. 

 

Ao eliminar as porções textuais “de ensino” e “para o oferecimento de cursos no”, ambas em 

TO1, o copidesque pressupõe que o leitor seja capaz de inferir que o autor da dissertação 

esteja tratando do contexto educacional e de cursos de educação superior, por isso o 

profissional de texto elimina a redundância informacional, tornando o parágrafo mais enxuto.  

 

Ainda no excerto 1, em TC1, proposição 2, observamos que o copidesque opta por grafar, a 

expressão “Ensino Superior” com letras maiúsculas, o que provoca um efeito de sentido 

diverso daquele observado em TO1. Em TC1, a expressão é destacada na porção textual, 

indicando certa intencionalidade da parte do copidesque. Entendemos que essa substituição 
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contribui para enfatizar a centralidade da pesquisa, uma vez que realça um termo 

relacionado ao contexto educacional abordado no trabalho.  

 

Mais adiante, notamos que o profissional de texto destaca em itálico os segmentos 

“Secretaria de Educação a Distância” e “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” 

por meio da operação de formatação. Ao conferir essa ênfase, o copidesque pode ter tido a 

intenção de evidenciar tais expressões, uma vez que elas estão relacionadas à área em que 

a pesquisa se insere, de facilitar a localização delas pelo leitor ou de orientar a leitura de 

forma que o leitor possa reconstruir os efeitos de sentido necessários para a compreensão 

do texto.  

 

No Quadro 9, elencamos as operações de retextualização observadas no excerto 1, texto 1, 

e a relação delas com os princípios de textualidade observados quando das alterações, os 

quais concorrem para o aprimoramento textual, considerando-se a organização retórica do 

gênero introdução de dissertação de mestrado, especificamente no que se refere ao passo 

Reivindica a centralidade. 

 
Quadro 9. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 1 (texto 1) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Reivindica a centralidade 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

modalidade de ensino modalidade  eliminação informatividade 

larga escala para o 
oferecimento de 
cursos  

larga escala   
eliminação informatividade 

no ensino superior no Ensino Superior substituição intencionalidade 
 

Secretaria da 
Educação a Distância  

Secretaria da 
Educação24 a Distância 

formatação intencionalidade 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional 

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional 

formatação intencionalidade 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Para que os destaques não se sobreponham em um mesmo segmento, optamos por não colocar negrito em 
trechos que já apresentem algum tipo de realce, como o itálico. 



79 
 

Excerto 2 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] No ambiente pós-
globalização, [...] 

2. cresceu a importância 
da comparabilidade das 
demonstrações 
contábeis das empresas 
para facilitar esta 
comunicação. 

1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] Na sociedade pós-

globalizada, [...] 

2. cresce a importância da 

comparabilidade das 

demonstrações contábeis 

das empresas, para facilitar 

a comunicação entre estas 

e seus investidores. 

Texto 2 

 

Observamos em TC2 que o segmento “Na sociedade pós-globalizada” substitui “No 

ambiente pós-globalização” em TO2, proposição 1. Essa alteração contribui para que a força 

retórica do passo Reivindica a centralidade seja intensificada, uma vez que se passa da 

referência a um “ambiente” para a referência à “sociedade”, o que imprime à pesquisa um 

grau maior de relevância e torna o movimento mais preciso do ponto de vista de seu 

propósito comunicativo. A operação de substituição privilegia o princípio da intencionalidade 

e o da aceitabilidade e revela que o copidesque não promove alterações de modo 

inconsciente; ao contrário, norteia-se pelo uso intencional e consciente de determinados 

elementos linguísticos de modo a gerar efeitos de sentido específicos no texto, de acordo 

com certa intenção e com vistas a que seu texto faça sentido para o leitor e este, 

consequentemente, o aceite como um evento comunicativo provido de sentido. 

 

Como postulam Beaugrande e Dressler (1981), um segmento textual é considerado texto 

desde que haja, da parte do produtor, intenção de produzir significados e, da parte do leitor 

(no caso de textos escritos), a aceitação, ou seja, é preciso que o último reconheça que 

determinada produção textual é algo significante. Essa perspectiva nos leva a refletir acerca 

de um aspecto que é inerente à língua e à abordagem que adotamos acerca da atividade de 

copidescagem: a interação. 

 

As alterações textuais realizadas pelo profissional de texto, de modo geral, envolvem 

determinadas intenções. Assim como o autor, o copidesque trabalha com o texto tendo o 

leitor em mente, por isso busca aprimorar porções textuais com vistas a levar o leitor a 

produzir os sentidos necessários para que a compreensão do texto se dê satisfatoriamente. 

Mais do que um simples processo de corrigir textos, a copidescagem envolve interação em 

diversas vias, pois o profissional de texto interage com o autor, com o texto e com o leitor. 
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Nessa direção, temos que a copidescagem é norteada pela concepção interacional da 

língua, segundo a qual o texto é o “próprio lugar da interação” e os interlocutores são 

sujeitos ativos que “nele se constroem e são construídos” (Koch, 2006: 17). 

 

Na proposição 2, temos em TO2 o trecho “[...] cresceu a importância da comparabilidade 

das demonstrações contábeis das empresas [...]” com o verbo no passado; em TC2, o verbo 

é empregado no presente: “[...] cresce a importância da comparabilidade das 

demonstrações contábeis das empresas”, essa substituição atualiza o enunciado, de modo 

que indica que o acontecimento está em curso, não está acabado, o que conduz o leitor a 

inferir que a pesquisa está em compasso com fatos recentes da “sociedade pós-

globalizada”. Dessa forma, o leitor engaja-se no discurso do autor, considerando-o uma 

produção provida de sentido. 

 

Como em TO2 temos um distanciamento, percebido pelo emprego do pretérito ‒ o fato está 

distante no tempo, já ocorreu ‒ a substituição efetuada pelo copidesque reveste-se de certa 

intencionalidade, qual seja, dar relevância ao estudo, mostrando que o campo de pesquisa é 

atual, que o processo de harmonização contábil está em andamento e que necessita ser 

investigado. 

 

A seguir, elencamos as operações de retextualização, bem como os princípios de 

textualidade observados no excerto analisado. 

 
Quadro 10.  Operações de retextualização e princípios de textualidade -  excerto 2 (texto 2) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Reivindica a centralidade 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

No ambiente pós-
globalização, 

Na sociedade pós-
globalizada, 

substituição intencionalidade/ 
aceitabilidade 

[...] cresceu a 
importância da 
comparabilidade das 
demonstrações 
contábeis das empresas 

[...] cresce a importância 
da comparabilidade das 
demonstrações 
contábeis das empresas 

substituição intencionalidade 
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 Passo – Faz generalizações sobre o tópico 

Excerto 3 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. É nesse contexto que a 
SEED  

2. com a colaboração das três 
esferas do governo, as 
instituições de educação 
superior e a sociedade civil 

3. construíram o Programa 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB),  
 

4. que tem como principal 
objetivo, a busca, a 
ampliação e interiorização 
da oferta de cursos e 
programas de educação 
superior, por meio da EAD, 

5. 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. 

2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. É nesse contexto que a SEED,  
2. com a colaboração  do 

governo, das instituições de 
educação superior e da 
sociedade civil,  

 
3. promove o Programa 

Universidade Aberta do Brasil 
(UAB),  

 
4. que tem como principal 

objetivo a busca, a ampliação 
da oferta de cursos e 
programas de educação 
superior por meio da EAD 
(BRASIL, 2006). 

5. ᴓ25 

Texto 1 
 

Por meio do passo Faz generalizações sobre o tópico, é possível apresentar aspectos 

abrangentes da pesquisa realizada, de modo que o leitor se situe no contexto da área de 

conhecimento. Por exemplo, no caso do texto 1, que aborda a interação entre alunos e 

professor em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, as generalizações sobre o tópico 

dizem respeito ao panorama da EAD no Brasil em uma perspectiva histórica, ao papel de 

alunos e professores nesse contexto e à legislação pertinente; já no caso do texto 2, que 

trata das demonstrações contábeis, as generalizações sobre o tópico envolvem explicitar o 

panorama econômico no Brasil e no mundo, o comportamento das empresas nesse cenário 

e pontos positivos de se adotar a comparabilidade contábil em um mundo globalizado. 

 

Notamos que o 3º parágrafo em TO1 passou a figurar como 2º parágrafo em TC1, uma 

indicação de que houve reordenação do conteúdo textual presente em TO1. No excerto 

apresentado, o autor trata da criação do Programa Universidade Aberta do Brasil no 

contexto da educação a distância. Algumas alterações observadas em TC1, como veremos 

a seguir, contribuem para a adequação do passo Faz generalizações sobre o tópico, no que 

diz respeito a apresentar ao leitor o campo de estudo de forma abrangente de modo que ele 

                                                             
25 Por meio do símbolo ᴓ, indicamos a eliminação do segmento no texto copidescado ou a inexistência de 
determinada porção textual no texto original. 



82 
 

possa construir um repertório de conhecimento compartilhado, importante para a 

compreensão do texto.  

 

Na proposição 1, TC1, observamos a inserção de uma vírgula após o termo “SEED”, e na 

proposição 2, a inserção de outra vírgula, após o substantivo “civil”, para marcar a oração 

intercalada “com a colaboração do governo, das instituições de educação superior e da 

sociedade civil”. Com isso, o copidesque enfatiza a ideia intercalada e organiza essa 

sequência textual, favorecendo a intencionalidade e a coesão em TC1 e, 

consequentemente, a compreensão por parte do leitor. 

 

Na proposição 2, em TC1, o copidesque elimina a expressão “das três esferas” observada 

em TO1. A operação de eliminação, no excerto analisado, parece ter como objetivo suprimir 

elementos lexicais desnecessários ao entendimento do texto, uma vez que o leitor é capaz 

de inferir que o governo engloba “três esferas”, o executivo, o legislativo e o judiciário, 

assim, não é necessário explicitá-las no texto. Nesse caso, o profissional de texto privilegia 

a informatividade, pois mantém apenas o conteúdo mais relevante. 

 

Ainda na proposição 2, em TC1, o copidesque recorre à operação de substituição do artigo 

pela preposição para coordenar as porções textuais de modo a manter o paralelismo, 

aspecto não observado em TO1, em que os termos relacionados ao substantivo 

“colaboração” ligam-se a ele ora com, ora sem preposição: “com a colaboração das três 

esferas do governo, as instituições de educação superior e a sociedade civil”, o que 

prejudica o paralelismo. Assim, em TC1, temos o trecho retextualizado: “colaboração do 

governo, das instituições, da sociedade”. Antunes (2005: 64) ressalta que “não manter a 

mesma estrutura sintática para os segmentos entre si coordenada quebra a harmonia dos 

enunciados e os deixa menos aceitáveis do ponto de vista sintático e estilístico”.  

 

Em seguida, na proposição 3, TC1, o copidesque substitui o verbo construir pelo verbo 

promover, com vistas a adequar um vocábulo ao contexto, uma vez que parece mais 

apropriado, no texto em análise, “promover um programa” em comparação a “construir um 

programa” – o termo “construir” pode sugerir a criação de um novo programa, que não é o 

caso, como relata o autor, pois ele já existe. Entendemos que, dessa forma, a coerência é 

privilegiada. O profissional de texto também substitui o tempo verbal – pretérito em TO1 

(“construíram”) pelo presente em TC1 (“promove”) ‒, a fim de atualizar a informação. Desse 

modo, favorece a intencionalidade. Ademais, por meio da operação de adequação 
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gramatical, altera a concordância verbal, na referência do verbo “promover” ao termo 

“SEED”. A tal ajuste subjaz a intenção de afastar o leitor de uma possível interpretação 

inadequada, a de que a SEED, as três esferas do governo, as instituições de ensino 

superior e a sociedade civil “construíram” juntas o Programa Universidade Aberta do Brasil. 

Essa alteração privilegia a intencionalidade. 

 

Determinadas inadequações de ordem gramatical, como as relacionadas à concordância 

podem, mais do que constituir incorreções, levar o leitor a interpretações que fogem daquilo 

que está relacionado às intenções do autor. Por essa razão, acreditamos que o tratamento 

textual realizado pelo copidesque constitui um recurso valioso para o autor, especialmente, 

se o profissional de texto se pauta na organização retórica do gênero, nas operações de 

retextualização e nos princípios de textualidade para promover as alterações que julga 

necessárias, considerando-se tanto aspectos textuais como pragmáticos. 

 

Ainda na proposição 3, TC1, o profissional de texto destaca a expressão “Programa 

Universidade Aberta do Brasil” por meio de itálico, de modo a realçar o foco da pesquisa, 

remetendo ao território em que está inserida, qual seja, o da educação a distância. Por meio 

desse realce, resultante da operação de formatação, o copidesque mantém a atenção do 

leitor com a intenção de direcioná-lo aos elementos relevantes no campo de estudo em que 

a pesquisa desenvolvida está inserida. 

 

Em TO1, na proposição 4, temos o segmento “e interiorização”, eliminado em TC1. Ao que 

parece, o copidesque opta pela expressão “ampliação da oferta de cursos”, em vez de 

“ampliação e interiorização da oferta de cursos” por acreditar que por meio apenas do termo 

“ampliação” o leitor seja capaz de inferir que a oferta de cursos na modalidade a distância 

envolve não apenas os centros urbanos, mas também as regiões mais afastadas, no interior 

do país. Assim, ao eliminar o segmento indicado, o copidesque privilegia a informatividade.  

 

Ainda na proposição 4 (TC1), o copidesque insere a referência bibliográfica “BRASIL, 2006”, 

inexistente em TO1. Nesse caso, o profissional de texto privilegia a intertextualidade com a 

intenção de conferir credibilidade ao dizer do autor. Além disso, por meio dessa inserção 

textual, reforça o passo retórico Faz generalizações sobre o tópico, pois explicita que o 

campo de estudo está respaldado pela legislação vigente no país, o que confere ao tópico 

tratado uma dimensão mais ampla. 

 



84 
 

No que se refere à retextualização observada na proposição 4, em TC1, mais do que 

apenas configurar uma exigência relacionada às normas de elaboração de trabalhos 

acadêmicos, a menção a outros textos remete à complexa rede de dizeres que permeia o 

discurso científico, em que os indivíduos que se baseiam nos dizeres uns dos outros para 

criar novos enunciados. Como assevera Bazerman (2006: 112), uma vez que o discurso 

científico diz respeito a um campo retórico muito desenvolvido,  

 

cada indivíduo encontra-se em uma rede intertextual dentro da qual ele só 
pode agir ao modificar a intertextualidade através de novos enunciados. Os 
propósitos e atividades de uma pessoa influenciam sua colocação 
idiossincrática e sua interpretação individual dentro daquele campo 
individual. 

 

Assim, a relevância da construção intertextual não reside apenas em estabelecer um diálogo 

com a comunidade científica. Mais do que isso, trata-se de construir novos enunciados que 

vão sendo “negociados” com os enunciados antigos, como se fossem respostas a outros 

estudos. Ao fundamentar o próprio trabalho naquilo que já foi apresentado, o pesquisador 

renova o campo de pesquisa e constrói “um novo lugar para o self” (Bazerman, 2006 : 112). 

Daí a relevância de se observar o princípio da intertextualidade em textos acadêmicos. 

 

Por fim, observamos que em TO1 o conteúdo da proposição 5, em que o autor relaciona a 

modalidade de ensino a distância com o uso da tecnologia da informação e comunicação, é 

eliminado em TC1, talvez porque o profissional de texto tenha considerado a informação não 

tão relevante para o leitor, dado o atual contexto tecnológico, que é de amplo conhecimento 

em nossa sociedade. Assim, esse conteúdo informacional tem baixo valor de 

informatividade. 

 

Como pontuamos anteriormente, para Beaugrande e Dressler (1981), há três ordens de 

informatividade: 1ª ordem: informações muito previsíveis; 2ª ordem: informações pouco 

previsíveis e 3ª ordem: informações imprevisíveis. O segmento suprimido em TO1, 

proposição 4, encaixa-se na primeira ordem de informatividade. Para os autores, a primeira 

ordem está relacionada a informações triviais, que não captam o interesse do leitor. Além 

disso, produzir um texto com informações óbvias, que possam ser omitidas sem prejuízo ao 

entendimento, resulta em um texto não informativo. Isso, na esfera acadêmica de 

comunicação, pode comprometer a credibilidade do autor e sua aceitação por parte dessa 

comunidade discursiva. 
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A seguir, apresentamos o Quadro 11, em que sistematizamos as operações de 

retextualização observadas e os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

 
Quadro 11. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 3 (texto 1) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Faz generalizações sobre o tópico 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

É nesse contexto que a 
SEED com a 
colaboração [...] e a 
sociedade civil 

É nesse contexto que a 
SEED, com a 
colaboração [...] e da 
sociedade civil, 

inserção intencionalidade/ 
coesão 

colaboração das três 
esferas do governo 

colaboração do governo eliminação informatividade 

colaboração das três 
esferas do governo, as 
instituições de 
educação superior e a 
sociedade civil 

colaboração do governo, 
das instituições de 
educação superior e da 
sociedade civil, 

 
substituição 

coesão 

construíram o 
Programa 

promove o Programa substituição/ 
adequação gramatical 

coerência/ 
intencionalidade 

Programa Universidade 
Aberta do Brasil 

Programa Universidade 
Aberta do Brasil 

formatação intencionalidade 

a ampliação e 
interiorização da 
oferta de cursos 

a ampliação da oferta de 
cursos 

eliminação informatividade 

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. 

ᴓ 
 

eliminação informatividade 

ᴓ 
 

(BRASIL, 2006) inserção intertextualidade/ 
intencionalidade 
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Excerto 4 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

8
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. 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. 

2. Naquele ano  

3. que comercializam suas ações 

em bolsas norte-americanas, 

4. desobrigando-as de produzir 
outro conjunto de 
demonstrações conforme as 
normas americanas.  

5. As próprias empresas norte-
americanas  

6. possivelmente  

6
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Uma demonstração de que a 
contabilidade norte-americana 
caminha para o estabelecimento 
de um padrão internacional 
ocorreu em novembro de 2007.  

 

2. Nesse ano,  

3. que comercializavam suas 
ações em bolsas norte-
americanas, 

4. desobrigando-as de produzir 
outro conjunto de demonstrações 
com base nos US-GAAP.  

5. Acredita-se que os Estados 
Unidos  

6. ᴓ 

Texto 2 

Observamos que na proposição 1, TO2, o trecho “no sentido da convergência com o IASB” 

foi eliminado em TC2. A supressão desse segmento deve-se a seu conteúdo já ter sido 

mencionado anteriormente, ainda que não com as mesmas palavras, no 6º parágrafo (TO2), 

4º parágrafo (TC2), conforme pode ser observado no Anexo 3 (TO2) e no Anexo 4 (TC2), 

respectivamente. Assim, a informação recorrente foi eliminada a favor do princípio da 

informatividade. 

 

Em TC2, proposição 2, o emprego de “Nesse ano”, em substituição a “Naquele ano”, em 

TO2, confere ao enunciado mais clareza quanto à retomada do referente, “2007”, de modo 

que o leitor possa recuperar a informação correta. Como a referência é a um tempo 

passado, ano de 2007, na proposição 3, o tempo verbal no presente, em TO2, é substituído 

pelo pretérito, em TC2, favorecendo a coerência em relação à referência às empresas 

estrangeiras que comercializavam ações em 2007, e não que “comercializam” em 2007. 

 

Na proposição 4, TO2, notamos que o copidesque opta por substituir o trecho “conforme as 

normas americanas” pelo trecho “com base nos US-GAAP”, em TC2. Tal alteração confere 

ao texto maior exatidão, necessária em textos científicos. Em TO2, o autor refere-se a 

“normas americanas”, mas sem especificar quais são as normas; em TC2, temos as normas 

explicitadas, trata-se dos “US-GAAP”. Por meio dessa operação de substituição, o 
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copidesque privilegia a intencionalidade, uma vez que confere maior exatidão à informação, 

necessária em textos científicos.  

 

Na proposição 5, em TC2, o trecho “Acredita-se que os Estados Unidos adotem o padrão 

internacional até 2015” substitui o trecho de TO2 “As próprias empresas norte-americanas 

possivelmente adotarão o padrão internacional até 2015”. Notamos que ao empregar a 

construção “Acredita-se”, por meio da qual favorece a intencionalidade e a aceitabilidade, o 

profissional de texto visa a neutralizar a voz do autor, conferindo a objetividade esperada no 

texto científico. Além disso, ao substituir “empresas americanas” por “Estados Unidos”, o 

copidesque confere maior força retórica ao passo Faz generalizações sobre o tópico, uma 

vez que a pesquisa passa a considerar um contexto econômico amplo, Estados Unidos, em 

contraposição a um contexto restrito, empresas americanas. 

 

Por fim, na proposição 6, em TO2, a subjetividade é expressa pelo emprego do advérbio 

“possivelmente”, que indica um posicionamento avaliativo em relação à adoção das normas 

contábeis, reforçando o ponto de vista do autor. Já na versão copidescada, TC2, notamos 

que o discurso se torna mais objetivo por meio da supressão da perspectiva evidenciada 

pelo emprego do advérbio. Essa alteração, que privilegia tanto a intencionalidade como a 

aceitabilidade, visa a “apagar” a presença do autor no discurso de modo a tornar o texto 

mais imparcial e levar o leitor a aceitá-lo como um exemplar apropriado ao contexto 

acadêmico. Nessa direção, Coracini (2007: 130), em referência ao relato feito por um 

pesquisador, expõe que 

 
[...] não é permitido ao pesquisador nem expressar afetividade com relação 
a seu objeto de pesquisa [...], nem ao menos afirmar categoricamente as 
próprias conclusões [...] não pode haver envolvimento explícito do 
enunciador, em respeito ao aspecto provisório de toda pesquisa científica. 
Desse modo, ainda que não queira, o cientista precisa encontrar formas de 
provocar um efeito de sentido que redundaria na opacificação do discurso, 
se ele de feto quiser ver sua pesquisa valorizada e arrolada ao lado de 
outras consideradas científicas. 

Entendemos que tais alterações conferem ao passo Faz generalizações sobre o tópico a 

objetividade necessária à composição do texto científico e reforça a sua força retórica. 

A seguir, no Quadro 12, elencamos as operações de retextualização observadas no excerto, 

bem como os princípios de textualidade relacionados. 
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Quadro 12. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 4 (texto 2) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Faz generalizações sobre o tópico 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 

PRINCÍPIOS DE 

TEXTUALIDADE 

no sentido da 
convergência 
com o IASB 

ᴓ 
 

eliminação informatividade 

Naquele ano Nesse ano substituição  coesão 
 

comercializam comercializavam substituição coerência 
 

conforme as 
normas 
americanas 

com base nos US-
GAAP 

substituição intencionalidade 

As próprias 
empresas norte-
americanas  

Acredita-se que os 
Estados Unidos  

substituição intencionalidade/ 
aceitabilidade 

possivelmente ᴓ 
 

eliminação intencionalidade/ 
aceitabilidade 

 

 Passo – Revisa pesquisas anteriores  

Excerto 5 

 Texto original (TO1)26  Texto copidescado (TC1) 

3
7
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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. 

 

ᴓ 

Texto 1 

Por meio do passo Revisa pesquisas anteriores, o produtor do texto faz referência a estudos 

ocorridos previamente e reflete sobre pesquisas de outros autores da área, relacionando-as 

à sua própria pesquisa e ao campo de estudos no qual ela está inserida. Com base nessas 

informações, o autor pode identificar lacunas no conhecimento estabelecido, determinar o 

                                                             
26 Nos casos em que o(s) parágrafo(s) foi(foram) eliminados ou adicionados em sua totalidade, optamos por não 
numerar as proposições como fizemos nos demais excertos. 
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ponto do qual sua pesquisa partirá e como ela preencherá essa falha no conhecimento. 

Como destacam Motta-Roth e Hendges (2010: 57), a revisão da literatura coloca em 

evidência que a  

pesquisa científica é uma empreitada comunitária, é a comunidade 
acadêmica de cada área, com seus objetos de estudo, raciocínios, 
sistemas de valores, ferramental teórico, maneiras características de 
abordar os objetos de estudo e de escrever sobre eles, que validará 
uma pesquisa.  
 

Ainda de acordo com as autoras, ao situar a pesquisa por meio da revisão da literatura, o 

autor indica qual parte da grande área é relevante para o estudo e apresenta ao leitor o 

estado da arte do campo em que a investigação está inserida. 

 

Observamos que o conteúdo presente no excerto 5, TO1, foi eliminado em TC1, a nosso 

ver, a favor da informatividade. Uma vez que se trata de um texto introdutório, espera-se 

que o autor apresente seu trabalho de modo mais sucinto, justamente porque no corpo do 

trabalho poderá desenvolver sua exposição de forma detalhada, como ocorre no capítulo de 

fundamentação teórica, por exemplo, em que são apresentados os pormenores de 

pesquisas anteriores que o estudo atual toma como base. 

 

A seguir, no Quadro 13, elencamos a operação de retextualização observada no excerto, 

bem como o princípio de textualidade relacionado. 

 

 

Quadro 13 – Operação de retextualização e princípio de textualidade -  excerto 5 (texto 1) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Revisa pesquisas anteriores 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIO DE 

TEXTUALIDADE 

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. 

ᴓ 
 

eliminação informatividade 
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Excerto 6 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

7
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] Pesquisa realizada pela 
revista Business Week no 
início de 2003 e citada por 
LEMES e CARVALHO 
(2007), constatou  

2. que analisados os 
relatórios das 500 maiores 
empresas dos Estados 
Unidos, a SEC devolveu 
70% deles para maiores 
informações. 

5
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] Pesquisa realizada pela 
revista Business Week no início 

de 2003 constatou  

 

2. que 70% dos relatórios das 
500 maiores empresas dos 
Estados Unidos foram 
devolvidos por esse órgão 
para maiores esclarecimentos  

3. (LEMES & CARVALHO, 2004). 

 

Na proposição 1, em TO2, temos a referência “Lemes e Carvalho (2007)”, menção aos 

autores que fundamentam as informações apresentadas pelo autor da dissertação no 

trecho. Em TC2, essa referência é deslocada para a proposição 3, no final do parágrafo, 

com substituição do ano de publicação para 2004, que favorece a informatividade. O 

deslocamento dessa porção textual produz um efeito de sentido diverso daquele observado 

em TO2.  

 

De acordo com o conteúdo do texto original, não fica claro se os autores Lemes e Carvalho 

citaram em seu estudo dados da pesquisa realizada pela revista Business Week ou se eles 

só citaram a referida publicação. Em TC2, por meio do deslocamento, fica claro que os 

autores citaram a revista e tomaram como base os dados nela apresentados. Em 

decorrência dessa alteração, o segmento “e citada por”, em TO2, é eliminado em TC2, uma 

vez que se tornou desnecessário para o entendimento do leitor.  

 

Na proposição 2, temos a eliminação do trecho “analisados os”, que favorece a 

informatividade por ser um segmento desnecessário para a compreensão do leitor. O 

segmento “a SEC devolveu”, TO2, é alterado em TC2 para “foram devolvidos por esse 

órgão”, ambos na proposição 2. Por meio dessa alteração, da voz ativa para a voz passiva, 

o copidesque intenciona colocar em evidência a porcentagem de relatórios (“70% dos 

relatórios”) elaborados pelo órgão, em vez do próprio órgão como agente da ação, o que 

demonstra que a SEC tem um papel relevante na elaboração desse documento. Ainda na 

proposição 2, de forma a evitar a repetição de termos, o copidesque opta por substituir 

“SEC” por “esse órgão”, pois o primeiro já havia sido apresentado no 3º parágrafo, TC2 (ver 

Anexo 4), com o significado da sigla. Essa substituição promove a continuidade do texto e 

constitui um recurso coesivo.  
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Com a reorganização dos segmentos do parágrafo, ocorre a substituição do trecho “70% 

deles”, em TO2, para “70% dos relatórios”, em TC2, além disso, essa porção textual 

alterada é deslocada para outra parte do parágrafo, por isso a necessidade de explicitar que 

se trata de “relatórios”. Ambas as modificações favorecem a coesão por reforçar a unidade e 

o encadeamento textual. 

 

Seguindo na proposição 2, em TO2, temos o trecho “maiores informações”, substituído em 

TC2 por “maiores esclarecimentos”. Essa alteração promove efeito de sentido diverso 

daquele observado no texto original. O emprego do termo “esclarecimentos” em vez de 

“informações” remete à ideia de que a SEC devolveu os relatórios das empresas para que 

fossem dados os “esclarecimentos” necessários acerca das informações apresentadas; ao 

utilizar o termo “informações”, no texto original (TO2), o autor poderia levar o leitor a 

entender que seriam apresentadas outras informações além daquelas já apresentadas. 

Essa alteração acaba por favorecer a intenção de levar o leitor a determinada interpretação, 

e não a outra, como seria o caso do texto de TO2.  

 

A seguir, apresentamos as operações de retextualização observadas no excerto, bem como 

os princípios de textualidade a elas associados. 

 
Quadro 14. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 6 (texto 2) 

Movimento 1 – Estabelece o território 
Passo – Revisa pesquisas anteriores 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

e citada por ᴓ 
 

eliminação informatividade 

LEMES e CARVALHO 
(2007) 

(LEMES & CARVALHO, 
2004) 

deslocamento / 
substituição 

intencionalidade/ 
informatividade 

analisados os  ᴓ 
 

eliminação informatividade 

a SEC devolveu foram devolvidos por 
esse órgão 

substituição intencionalidade 

70% deles 70% dos relatórios substituição / 
deslocamento 

coesão 

maiores informações maiores 
esclarecimentos 

substituição intencionalidade 
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4.3.2 Movimento 2 – Estabelece o nicho 

 

 Passo – Indica lacuna(s) no conhecimento 

Excerto 7 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

1
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

[...] porém não tínhamos dados que 
garantiam essa intuição, por isso 
decidimos realizar essa pesquisa [...] 

 

ᴓ 

Texto 1 

 

Por meio do movimento Estabelece o nicho, o produtor do texto determina um espaço, um 

nicho no território no qual pretende inserir sua pesquisa. Em outras palavras, o propósito 

comunicativo do movimento citado é identificar um “lugar” no campo de conhecimento em 

que a pesquisa possa se estabelecer. Se no movimento Estabelece o território, o contexto 

da pesquisa apresentado ao leitor é mais amplo, no movimento Estabelece o nicho, o 

contexto se torna mais específico, particularizado, e passa a se referir a aspectos 

relacionados à pesquisa desenvolvida pelo autor. 

 

De acordo com Swales (1990), o movimento Estabelece o nicho representa uma ponte entre 

o que já foi estudado em relação à área da pesquisa e os resultados do estudo 

desenvolvido. Esse movimento, conforme constatado por Aguiar (2011), em estudo sobre 

movimentos e passos retóricos presentes em introduções de dissertação de mestrado, 

ocorre por meio de cinco passos: Indica lacuna(s) no conhecimento; Indica um 

problema/uma necessidade; Levanta questão(ões) de pesquisa; Especifica o contexto da 

pesquisa; Justifica o interesse pela presente pesquisa e Define foco de interesse específico.  

 

Com base no passo Indica lacuna(s) no conhecimento, que passamos a analisar, é possível 

explicitar uma lacuna identificada no campo de estudo e expor as limitações observadas em 

pesquisas prévias. Esse passo prepara o território para ser ocupado pela pesquisa 

desenvolvida pelo autor do texto. 

 

No excerto 7, notamos que o conteúdo referente à indicação de lacuna no conhecimento, 

presente em TO1, foi eliminado em TC1. A lacuna a que se refere o autor, expressa por 

meio do enunciado “não tínhamos dados que garantiam essa intuição”, refere-se, na 

verdade, à confirmação ou não de uma hipótese, a de que “os feedbacks contribuem para a 

construção de conhecimentos dos alunos e que a maneira como eles são produzidos são 
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essenciais para motivá-los ou não em sua aprendizagem” apresentada anteriormente no 

mesmo parágrafo. Uma vez que essa hipótese é retomada na forma de pergunta de 

pesquisa, é possível que o copidesque, a favor da informatividade, tenha optado por eliminá-

la. Nessa direção, Oliveira (2011) destaca que em razão das inúmeras mudanças 

observadas nas últimas décadas na área das ciências sociais e humanas, tendências vêm 

surgindo no que diz respeito ao tratamento de dados de pesquisas, por isso, as questões de 

pesquisa, muitas vezes em novos formatos, vêm substituindo o levantamento de hipóteses. 

 

A seguir, apresentamos a operação de retextualização observada no excerto, bem como o 

princípio de textualidade a ela associado. 

 

Quadro 15. Operação de retextualização e princípio de textualidade - excerto 7 (texto 1) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Indica lacuna(s) no conhecimento 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIO DE 

TEXTUALIDADE 

[...] porém não tínhamos 
dados que garantiam 
essa intuição, por isso 
decidimos realizar essa 
pesquisa [...] 

ᴓ eliminação informatividade 

 

 Passo – Indica um problema/uma necessidade27  

Excerto 8 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

1
7
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. [...] existência destes 

diferentes modelos contábeis 
podem constituir potenciais 
barreiras para adoção de 
normas harmonizadas  

2. no mundo. 1
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. existência de diferentes modelos 

contábeis podem constituir 
potenciais barreiras para adoção 
de normas harmonizadas. 

 
2. ᴓ 

Texto 2 

 

Por meio do passo Indica um problema /uma necessidade, o autor indica um problema ou 

uma necessidade identificado com base na revisão de pesquisas anteriores. Dessa forma, 

cria-se um nicho que será preenchido pela pesquisa desenvolvida. 

 

No excerto em análise, observamos, na proposição 1, TC2, que o copidesque substitui o 

pronome “destes”, que é catafórico, embora aqui esteja se referindo a modelos citados 

                                                             
27 Esse passo retórico foi identificado apenas no texto 2, por essa razão, não apresentamos a análise 
correspondente ao texto 1. 
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anteriormente no texto, pela preposição “de”, que generaliza os modelos contábeis que 

podem ser uma barreira para a adoção de normas harmonizadas. Essa substituição, que 

favorece a coesão, permite que o leitor construa sentidos apropriados para o entendimento 

do texto. Destacamos que o termo “destes”, em TO2, não remete a modelos contábeis, 

assim, o leitor não consegue recuperar a informação. 

 

Na proposição 2, TC2, temos a eliminação da expressão “no mundo”, que se refere ás 

normas harmonizadas. Uma vez que o leitor é capaz de inferir que a adoção de tais normas 

se dará em vários países, conforme a exposição do autor ao longo do texto, o segmento 

torna-se desnecessário para que ocorra a compreensão. Assim, a sua supressão favorece o 

princípio da informatividade. 

 

A seguir, apresentamos a operação de retextualização observada no excerto, bem como o 

princípio de textualidade a ela associado. 

 
Quadro 16. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 8 (texto 2) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Indica lacuna(s) no conhecimento 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

existência destes 
diferentes modelos 
contábeis  

existência de diferentes 
modelos contábeis  

substituição coesão 

no mundo 
 

ᴓ eliminação informatividade 

 

Excerto 9 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

4
2
º 

p
a
r 1. [...] Não foram encontrados 

trabalhos [...]. 

3
1
º 

p
a
r 1. [...] Não foram encontrados muitos 

trabalhos [...]. 

Texto 2 

 

Em TO2, proposição 1, o autor afirma que não há pesquisas que versem sobre as 

dificuldades de se adotar as normas contábeis internacionais por parte de profissionais 

brasileiros, aspecto que destaca no segmento “Não foram encontrados trabalhos buscando 

a visão dos praticantes de contabilidade acerca das dificuldades para adoção de normas 

internacionais no país”.  

 

Em TC2, o copidesque insere o termo “muitos”, que modifica o segmento “Não foram 

encontrados”. Notamos que a inserção do pronome indefinido confere outra perspectiva 

acerca dos estudos realizados na área. Mesmo com essa alteração, a importância do estudo 
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é destacada, uma vez que o copidesque a coloca como uma entre poucas realizadas até 

então. 

 

A seguir, apresentamos a operação de retextualização observada no excerto, bem como o 

princípio de textualidade a ela associado. 

 

 

Quadro 17. Operação de retextualização e princípio de textualidade - excerto 9 (texto 2) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Indica lacuna(s) no conhecimento 

TO2 TC2 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIO DE 

TEXTUALIDADE 

Não foram encontrados 
trabalhos 

Não foram encontrados 
muitos trabalhos 

inserção intencionalidade 

 

 

 Passo – Levanta questão(ões) de pesquisa 

Excerto 10 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

 

ᴓ 
 

 
 

9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

[...] 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? 

Texto 1 

 

De acordo com Swales (1990), a pergunta de pesquisa é o que motiva a investigação; ela 

conduz o pesquisador à ocupação do nicho com as respostas que obterá ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. Em outras palavras, a pergunta de pesquisa orienta o 

desenvolvimento do estudo, ou seja, o pesquisador esforça-se para responder, 

considerando as pesquisas prévias, as lacunas na área de conhecimento e a própria 

pesquisa, às questões por ele estabelecidas.  

 

No excerto 10, o conteúdo relacionado às questões de pesquisa não existe em TO1. As 

questões de pesquisa presentes em TC1, proposições 2 e 3, são uma elaboração textual do 
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copidesque, o que evidencia seu conhecimento acerca da estrutura retórica de gêneros 

textuais acadêmicos, como é o caso de introduções de dissertação de mestrado. Ao inserir 

as questões de pesquisa, o princípio da intencionalidade é privilegiado e estabelece-se o 

nicho para o estudo desenvolvido.  

 

Assim como o princípio da intencionalidade, o princípio da aceitabilidade e da 

informatividade são favorecidos com a adição do conteúdo relacionado às questões de 

pesquisa. No que diz respeito ao princípio da intencionalidade e da aceitabilidade, busca-se 

a adesão do leitor no sentido de fazê-lo se interessar pelo que expõe o autor da dissertação 

em relação às respostas que eventualmente obterá e aceitar o texto como uma produção 

provida de sentidos. O leitor, assim, procede à leitura visando a conhecer as respostas 

produzidas pelo autor. No que se refere ao princípio da informatividade, a ausência das 

questões de pesquisa em TO1 prejudica o entendimento do leitor em relação à construção 

dos sentidos necessários à compreensão do problema que o autor da pesquisa se propõe a 

solucionar.  

 

Há ainda outro princípio por nós identificado quando da inserção da porção textual 

relacionada às questões de pesquisa: a situacionalidade. De acordo com Beaugrande e 

Dressler (1981), a situacionalidade tem a ver com os fatores que fazem com que um texto 

seja relevante para os participantes de determinada situação comunicativa, mas não decorre 

só disso, uma vez que está relacionada à credibilidade do texto no que se refere às 

perspectivas dos que participam da situação comunicativa: no caso de textos escritos, a 

perspectiva do autor, que deseja alcançar certos objetivos, e a perspectiva do leitor, que 

deve compreender as ideias e os fatos presentes na situação comunicativa. Para que isso 

ocorra, considerando o excerto em análise, é necessário apresentar o conteúdo referente ao 

passo Levanta questão(ões) de pesquisa, de modo que o leitor possa ter uma dimensão 

mais ampla de onde pretende chegar o pesquisador. 

 

A seguir, apresentamos a operação de retextualização observada no excerto, bem como os 

princípios de textualidade a ela associados. 
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Quadro 18. Operação de retextualização e princípios de textualidade – excerto 10 (texto 1)  

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Levanta questão(ões) de pesquisa 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ 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? 

inserção informatividade/ 
intencionalidade/ 

aceitabilidade 
situcionalidade 

 

Excerto 11 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

2
8
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. A questão principal a ser 
respondida por este estudo 
é:  

2. na percepção dos 
profissionais de 
contabilidade, 

3. quais as principais barreiras a 
serem enfrentadas  

4. para uma adoção de normas 
contábeis harmonizadas com 
as normas internacionais no 
Brasil. 

2
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] este trabalho [...] 

busca resposta para a 

seguinte questão: 

2. na percepção dos 

profissionais e acadêmicos 

atuantes na área de 

contabilidade,  

3. quais as principais barreiras 

a serem enfrentadas, no 

Brasil,  

4. para a adoção de normas 

contábeis harmonizadas 

com os padrões 

internacionais? 

Texto 2 

Na proposição 1, TO2, o segmento “A questão principal a ser respondida por este estudo é” 

dá a entender que há outras perguntas e que a apresentada no parágrafo é a principal, o 

que não é verdadeiro. Há apenas uma pergunta de pesquisa, apresentada adiante no 

parágrafo. De forma a tornar mais claro o enunciado referente à proposição citada, em TC2, 



98 
 

o copidesque substitui o segmento de TO2 por “[...] este trabalho [...] busca resposta para a 

seguinte questão”. Essa alteração é relevante para a composição do passo Levanta 

questão(ões) de pesquisa, uma vez que propicia maior clareza acerca do que o autor se 

propõe a de fato responder por meio de seu estudo. Identificamos, relacionado à essa 

operação de substituição, o princípio da intencionalidade, uma vez que o profissional de 

texto, ao proceder à alteração, enfatiza a questão de pesquisa, de modo a captar a atenção 

do leitor e direcionar a construção de sentidos. 

 

Na proposição 2, TC2, observamos que o copidesque insere o trecho “e acadêmicos 

atuantes na área” por meio do qual amplia a abrangência de sua pesquisa, que considera 

não apenas os profissionais de contabilidade, mas também os acadêmicos que atuam na 

área da contabilidade. Por meio dessa adição, que favorece a intencionalidade, o 

copidesque confere maior relevância ao estudo, uma vez que esse passa a estar 

relacionado a contextos diversos, acadêmico e profissional. 

 

Observamos que na proposição 3, TC2, o profissional de texto desloca o segmento “no 

Brasil”, que em TO2 vai para o final do parágrafo, proposição 4. Com essa alteração, que 

privilegia a intencionalidade, há uma mudança no sentido do enunciado: em TO2, o 

segmento refere-se à “adoção de normas” (adoção de normas no Brasil); em TC2, o 

segmento refere-se “às principais barreiras” (as principais barreiras a serem enfrentadas no 

Brasil), o que parece enfatizar a questão de pesquisa que está relacionada às principais 

barreiras contábeis existentes no Brasil. 

 

Na sequência, apresentamos a sistematização das operações de retextualização, bem como 

dos princípios de textualidade observados no excerto. 

 

Quadro 19. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 11 (texto 2) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Levanta questão(ões) de pesquisa 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

A questão principal a seguinte questão substituição intencionalidade 

ᴓ e acadêmicos atuantes 
na área de 

inserção intencionalidade 

para uma adoção de 
normas contábeis 
harmonizadas com as 
normas internacionais 
no Brasil. 

quais as principais 
barreiras a serem 
enfrentadas, no Brasil, 

[...] 

deslocamento intencionalidade 
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 Passo – Especifica o contexto da pesquisa 

 
Excerto 12 

 Texto original (TO1)   Texto copidescado (TC1)  

1
8
º 

p
a
rá

g
 

1. A estrutura de apoio ao 
estudante é composta por 
dois ambientes: On Line e 
Presencial. 

 7
º 

p
a
rá

 

1. A estrutura de apoio ao estudante 
nesses cursos é composta por dois 
ambientes: on line e presencial.  

 
 
2. O ambiente on line  
3. consiste no sistema virtual de 

aprendizagem Ava Moodle,  
 
 
 
4. no qual o aluno realiza, a 

distância, a maior parte das aulas.  
 
 
5. 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.  

 
 
 
6. ᴓ 
 
 
 
 
7. O ambiente presencial  

 
8. consiste em um polo de apoio,  

 
9. no qual o estudante tem acesso a 

laboratórios para realização de 
atividades e avaliações, aulas 
práticas, trabalhos em grupos, 
estágios. 

1
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

2. No primeiro ambiente,  
3. o aluno tem como mídia o 

computador que lhe 
proporciona acesso ao 
sistema virtual de 
aprendizagem, AVA 
MOODLE,  

4. onde realiza a maior parte 
das aulas. 

2
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

5. 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.  

6. Além disso, todos os alunos 
têm acesso a Materiais, 
como CD Roms, Vídeos,  
DVD’s , Internet e guias de 
estudo. 

2
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

7. No segundo ambiente, 
8. tem a sua disposição o Pólo 

de apoio presencial,  
9. 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. 

Texto 1 
 

O passo Especifica o contexto da pesquisa é um momento retórico em que o autor 

apresenta aspectos relacionados ao cenário amplo em que a sua pesquisa está inserida. 

Por exemplo, no caso do texto 1, o contexto amplo diz respeito à educação a distância no 

Brasil; no caso do texto 2, refere-se à contabilidade. Por meio das informações contidas no 

passo, o leitor vai tomando conhecimento de como está o “estado da arte” em relação a 

determinado campo de estudo. Esse passo é importante tendo em vista que permite ao 

leitor constituir os sentidos necessários para a compreensão do texto. Sem especificar qual 
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é o contexto amplo, o leitor pode enfrentar dificuldades para entender a extensão da 

pesquisa do autor como, por exemplo, os aspectos pertinentes à relevância do estudo.  

 

No excerto 12, temos a apresentação de um contexto mais restrito, o da educação a 

distância, e mais ainda, do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, “AVA Moodle”, um 

movimento do contexto amplo, visto em parágrafos anteriores, para o mais específico, que 

dá ao leitor um panorama abrangente do território em que a pesquisa está inserida. 

 

Na proposição 1, TC1, temos a inserção do segmento “desses cursos”, que remete aos 

cursos explicitados no 6º parágrafo, em TC2 (Anexo 2), favorecendo o encadeamento do 

texto e, consequentemente, a coesão, pois ao reiterar, promove-se a continuidade textual, 

sua sequência e sua coesão (Antunes, 2005). 

 

Em TO1, proposição 2, o trecho “No primeiro ambiente” é substituído em TC1 por “O 

ambiente on line”, em que temos a retomada do termo “on line”, introduzido na proposição 1. 

Além disso, há uma alteração em relação ao sentido: em TO1, o “ambiente on-line” é 

considerado um indicativo de lugar (adjunto adverbial); em TC1, passa a figurar como sujeito 

da oração. Mais adiante, na proposição 7, ocorre o mesmo tipo de alteração, que mantém o 

paralelismo da construção, de modo a privilegiar a coesão do parágrafo. Ainda com foco no 

paralelismo, o copidesque substitui o segmento “No segundo ambiente” por “O ambiente 

presencial” (proposição 7), que mantém simetria com a construção “O ambiente on line” 

(proposição 2), citada anteriormente. 

 

Na proposição 3, TO1, observamos que o segmento “o aluno tem como mídia o computador 

que lhe proporciona acesso ao sistema virtual de aprendizagem, AVA MOODLE” é 

substituído em TC1 por “consiste no”, o que privilegia a informatividade, uma vez que a 

informação em TO1 pode ser inferida pelo leitor, ou seja, é possível entender pelo contexto 

que o ambiente on-line pressupõe o uso de computador, por isso não é necessário explicitar 

esse dado. 

 

Em TC1, proposição 4, o copidesque altera o pronome “onde”, em TO1, para “no qual”, em 

TC1, pois o referente não é um lugar, mas o “sistema virtual de aprendizagem Ava Moodle”. 

Dessa forma, adequa o enunciado ao que orienta a gramática normativa, com base na qual 

os textos acadêmicos devem ser escritos. Essa mesma operação de substituição também 

ocorre na proposição 9. Ainda na proposição 4, em TC1, temos a inserção dos termos 
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“aluno” e “a distância”, que privilegiam a informatividade e favorecem a compreensão do 

trecho pelo leitor. Caso esses elementos não tivessem sido adicionados, provavelmente a 

construção de sentidos ficaria comprometida. 

 

A expressão “Nesse espaço” inserida em TC1, proposição 5, que substitui o segmento 

“Como apoio para se comunicar, conta com diversas ferramentas [...]”, retoma o ambiente 

on-line citado anteriormente, além do que, serve para manter o encadeamento textual. O 

trecho que é substituído não confere a clareza necessária para que o leitor identifique quem 

tem apoio para se comunicar e quem conta com diversas ferramentas. A falha referencial é 

sanada por meio do segmento inserido em TC1, “Nesse espaço, ele conta com diversas 

formas de interação [...]”, em que o pronome “ele” se refere a “aluno”, citado anteriormente. 

Essa alteração, a nosso ver, favorece a coesão. 

 

Ainda na proposição 5, o termo “ferramentas”, em TO1, é substituído pelo segmento “formas 

de interação”, em TO2, que estabelece uma relação de sentido mais clara com o contexto 

da educação a distância e de ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse caso, a 

informatividade é privilegiada, uma vez que se passa de um termo vago (ferramentas) para 

uma expressão mais específica (formas de interação). O segmento inserido em TC1, 

“formas de interação síncronas e assíncronas”, reordena os itens relacionados à interação, 

elencados na sequência, o que favorece a coesão. Em TO1, embora seja possível entender 

quais itens fazem parte da interação síncrona e assíncrona, indicados por meio dos 

segmentos “que fazem parte da relação síncrona” e “que fazem parte da relação 

assíncrona”, a organização observada em TC1, em que tais segmentos são eliminados, 

mostra-se mais encadeada, o que favorece a coesão. 

 

A proposição 6, “Além disso, todos os alunos têm acesso a Materiais, como CD Roms, 

Vídeos, DVD’s, Internet e guias de estudo”, em TO1, é eliminada em TC1. A nosso ver, a 

supressão desse segmento textual favorece a informatividade, pois seu conteúdo diz 

respeito a elementos conhecidos que fazem parte do contexto do ensino e da aprendizagem 

em ambiente virtual, uma vez que, nesses ambientes, tais materiais serão colocados, 

necessariamente, à disposição do aluno. 

 

Em TO1, proposição 8, observamos que o segmento “tem a sua disposição o Pólo de apoio 

presencial” é substituído, em TC1, por “consiste em um polo de apoio”. Na versão 

copidescada, o elemento ao qual o verbo “consistir” remete é “ambiente presencial”; já na 
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versão original, o elemento ao qual a expressão “tem a sua disposição” se refere não está 

claro, pode ser “aluno”, no 19º parágrafo, ou “alunos”, no 20º parágrafo. De qualquer modo, 

o referente está distante no texto, o que prejudica o entendimento do leitor.  

 

Por fim, na proposição 9, em TO1, notamos que o referente relacionado aos verbos nos 

segmentos “tem a sua disposição” e “onde pode ter acesso” não está claro no texto, apesar 

de ser possível inferir que se trata de “aluno”. Em TC1, de forma a eliminar a falha na 

referenciação, o copidesque insere o termo “estudante” no trecho “no qual o estudante tem 

acesso a laboratórios”. Essa operação de inserção favorece a coesão e a unidade textual. 

No mesmo trecho, o copidesque substitui a partícula “onde”, em TO1, por “no qual”, em 

referência a “polo de apoio”, de modo a favorecer a coesão. Já a substituição do segmento 

“pode ter” por “tem” suprime a ideia de possibilidade pela certeza no que diz respeito ao 

estudante contar com recursos para as aulas. Essa alteração privilegia a intencionalidade. 

 

No Quadro 20, elencamos as operações de retextualização observadas, bem como os 

princípios de textualidade relacionados. 

 
Quadro 20. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 12 (texto 1) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Especifica o contexto da pesquisa 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ nesses cursos inserção coesão 

No primeiro ambiente O ambiente on line substituição coesão 

o aluno tem como 
mídia o computador 
que lhe proporciona 
acesso ao 

 

consiste no 

 

substituição 

 

informatividade 

           onde no qual adequação gramatical coesão 

ᴓ o aluno inserção informatividade 

ᴓ a distância inserção informatividade 

Como apoio para se 
comunicar, 

Nesse espaço, substituição coesão 

ferramentas formas de interação substituição informatividade 

que fazem parte da 
relação síncrona 

 
ᴓ 

eliminação coesão 

ᴓ formas de interação 
síncronas e 
assíncronas 

inserção / reordenação coesão 

que fazem parte da 
relação assíncrona 

ᴓ eliminação coesão 
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Além disso, todos os 
alunos têm acesso a 
Materiais, como CD 
Roms, Vídeos,  
DVD’s, Internet e 
guias de estudo. 

ᴓ eliminação informatividade 

No segundo 
ambiente 

O ambiente 
presencial 

substituição  coesão 

tem a sua disposição  consiste em  substituição coesão 
onde pode ter no qual o estudante 

tem 
inserção / adequação 
gramatical / 
substituição 

coesão / 
intencionalidade 

 

Excerto 13 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

1
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. Um exemplo recente dos 

impactos sobre os resultados 
desta transição para as normas 
IFRS [...] 
 

2. [...] o lucro de R$ 2,2 bilhões 
naquele ano [...] 

9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Um exemplo recente dos 
impactos causados por essa 
transição no Brasil [...] 

2. [...] o lucro de R$ 2,2 bilhões 
nesse ano, 
 

3. ᴓ 
 

4.  e as remunerações de 
acionistas, empregados e 
administradores sofreriam 
uma oscilação considerável, 
[...] 

5.  ᴓ 
 

1
2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

3. Com a adoção das IFRS nas 
demonstrações contábeis 
individuais da Companhia Vale 
naquele ano  

4. as remunerações de acionistas, 
empregados e administradores 
sofreriam um impacto 
significativo. 

5.  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. 

Texto 2 

 

No excerto 13, observamos que o conteúdo dos parágrafos 11º e 12º do texto original foi 

reordenado, tendo restado na versão copidescada (TC2) um único parágrafo. No que diz 

respeito a essa reordenação, as alterações realizadas favorecem o encadeamento textual, 

uma vez que promovem a unidade de ideias antes fragmentadas em dois parágrafos.  

 

Na proposição 1, em TC2, temos o segmento “causados por”, que substitui o segmento em 

TO2 “sobre os resultados”. É importante assinalar que essa modificação gera um sentido 

diverso daquele observado em TO2: no texto original, o foco está nos impactos sobre os 

resultados da transição para um padrão internacional de contabilidade; no texto 
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copidescado, o foco está nos impactos causados pela transição. Na verdade, a adequação 

observada em TC2 concorre para que se estabeleça a coerência textual, uma vez que ao 

longo do texto não são abordados os resultados da transição, mas a própria transição.  

 

A transição de que trata o texto refere-se à padronização das normas contábeis de acordo 

com os padrões internacionais e à publicação de demonstrações contábeis não apenas 

consolidadas, mas também individuais por parte do Brasil. Em razão de a “transição” ter sido 

abordada nos parágrafos 7º e 8º em TC2, o copidesque altera o pronome “desta” 

(catafórico) para o pronome “essa” (anafórico), adequando o trecho ao que orienta a 

gramática normativa de modo a favorecer a coesão. Mais adiante, o copidesque substitui o 

segmento “para as normas IFRS”, em TO2, por “No Brasil”, em TC2, explicitando que a 

transição abordada é aquela que tem curso no Brasil, isso favorece a informatividade e 

reforça o conteúdo referente ao passo retórico Especifica o contexto da pesquisa.  

 

Ainda de modo a consolidar o cenário em que a pesquisa está inserida, na proposição 2, o 

copidesque substitui o referente “naquele ano”, em TO2, por “nesse ano”, em TC2, a fim de 

remeter ao ano de 2008 citado anteriormente no trecho, o que favorece a coesão.  

 

A proposição 3, TO2, é eliminada em TC2, uma vez que se trata de informação recorrente 

relacionada às normas internacionais (IFRS). Essa operação de retextualização favorece a 

informatividade. Com base na mesma operação de eliminação, o conteúdo da proposição 5, 

TO2, também é suprimido em TC2, privilegiando a informatividade. Nessa proposição, o 

autor relaciona a diferença na lucratividade da Companhia Vale do Rio Doce, no contexto 

brasileiro, com o que pode ser observado em âmbito internacional. Contudo, uma vez que 

não há, no texto original, informações pertinentes a outros países, como pontuamos 

anteriormente, o leitor não consegue recuperar a informação, pois não são citados no texto 

casos envolvendo outros países.  

 

Em TC2, proposição 4, notamos que o trecho “as remunerações de acionistas, empregados 

e administradores sofreriam uma oscilação considerável”, que compõe o 12º parágrafo em 

TO2, é deslocado em TC2 e passa a constituir o 9º parágrafo, em continuidade ao trecho 

“[...] o lucro de R$ 2,2 bilhões nesse ano, segundo as normas brasileiras, seria reduzido em 

R$ 830 milhões [...]”, o que deixa explícito que uma das razões para a redução do lucro da 

empresa Vale do Rio Doce foi a transição contábil. O deslocamento confere ao trecho mais 

clareza e o leitor é capaz de estabelecer relação entre a implantação das normas contábeis 
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e a diminuição do lucro da citada empresa. Por meio dessa alteração, o profissional de texto 

promove o encadeamento textual e, consequentemente, a coesão.   

 

A operação de eliminação, observada na proposição 5, favorece a informatividade, uma vez 

que os dados presentes no texto são insuficientes para que o leitor proceda à compreensão. 

Quando o autor relata que “Diferenças tão expressivas quanto estas, mostram que ao redor 

do mundo os valores apurados pela contabilidade podem variar [...]”, o leitor não consegue 

recuperar as informações necessárias para fazer a relação entre “diferenças tão expressivas 

quanto estas” e o fato de elas mostrarem que “ao redor do mundo os valores apurados pela 

contabilidade podem variar”. 

 

As operações de retextualização e os princípios de textualidade a elas relacionados 

observadas no excerto são apresentados de forma sistematizada a seguir. 

 

Quadro 21. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 13 (texto 2) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Especifica o contexto da pesquisa 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

sobre os resultados causados por substituição coerência 
desta transição essa transição adequação gramatical coesão 
para as normas IFRS no Brasil substituição informatividade 

naquele ano nesse ano substituição coesão 
Com a adoção das 
IFRS nas 
demonstrações 
contábeis individuais 
da Companhia Vale 
naquele ano 

 
ᴓ 

eliminação informatividade 

as remunerações de 
acionistas, empregados 
e administradores [...]  
 

as remunerações de 
acionistas, empregados e 
administradores [...]  
 

deslocamento coesão 

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. 

 
ᴓ 

eliminação informatividade 
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Passo – Justifica o interesse pela presente pesquisa28 

Excerto 14 
 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

2
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. A proposta desta pesquisa é 

resultado da experiência de três 
anos na função de tutora presencial 
[...] 

8
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. Nosso interesse pela modalidade a 

distância de educação vem do 
trabalho como tutora presencial [...] 

Texto 1 

 
 

Por meio desse passo retórico, explicitam-se as razões pelas quais foi despertado o 

interesse do pesquisador por desenvolver determinado estudo. Ao apresentar esse 

conteúdo informacional, reforça-se a necessidade de buscar respostas para um problema ou 

apresentar elementos que satisfaçam uma necessidade identificada pelo pesquisador. 

 

Notamos no excerto 14 que, ao substituir o segmento “A proposta desta pesquisa”, em TO1, 

por “Nosso interesse pela modalidade a distância de educação”, o copidesque foca no 

motivo que fez suscitar o interesse do autor pelo desenvolvimento da pesquisa que 

apresenta na introdução. Por meio dessa operação de retextualização, a intenção é fazer 

com que a ênfase recaia sobre o repertório de conhecimento do autor e sua experiência na 

modalidade de educação a distância, aspectos que lhe conferem certa autoridade para 

abordar e desenvolver estudos sobre o assunto. No enunciado presente em TO1, 

observamos que o trecho “A proposta desta pesquisa” torna vago o posicionamento do 

autor, uma vez que a expressão “proposta desta pesquisa” pode remeter a vários aspectos 

apresentados na introdução, o que prejudica o entendimento por parte do leitor. 

 

A operação de retextualização e o princípio de textualidade a ela relacionado são 

apresentados de forma sistematizada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Esse passo retórico foi identificado apenas no texto 1, por essa razão, não apresentamos a análise 
correspondente ao texto 2. 
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Quadro 22. Operação de retextualização e princípio de textualidade - excerto 14 (texto 1) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Justifica o interesse pela presente pesquisa 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIO DE 

TEXTUALIDADE 

A proposta desta 
pesquisa [...] 
 

Nosso interesse pela 
modalidade a distância 
de educação [...] 

substituição intencionalidade 

 

 

 Passo – Define foco de interesse específico29 

Excerto 15 
 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

 

ᴓ 

  
 8

º 
p

a
rá

g
 

[...] interessamo-nos pelos 
feedbacks dos tutores virtuais para 
as atividades realizadas pelos 
alunos na plataforma Moodle. 

Texto 1 

 

Esse passo retórico diz respeito ao foco do desenvolvimento do estudo. Trata-se de 

estratégia retórica para auxiliar a compor o nicho que será ocupado no Movimento 3, bem 

como para reforçar o espaço no qual o pesquisador vai inserir sua pesquisa. Assim, como 

os demais passos retóricos próprios do Movimento 2, este se trata de um recurso para 

estabelecer a ligação necessária entre os estudos já realizados e a contribuição do 

pesquisador. 

 

No excerto 15, TC1, o copidesque insere uma porção textual inexistente em TO1 e, por meio 

dessa operação, adiciona um novo passo retórico no texto introdutório. O conteúdo 

adicionado, que privilegia o princípio da intencionalidade, busca especificar o foco de 

interesse do pesquisador, “os feedbacks dos tutores virtuais”, de modo a conferir maior 

exatidão ao texto e aos elementos que compõem o contexto do estudo.  

 

A operação de retextualização e o princípio de textualidade relacionado observados no 

excerto são apresentados de forma sistematizada a seguir. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Esse passo retórico foi identificado apenas no texto 1, por essa razão, não apresentamos a analise 
correspondente ao texto 2. 
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Quadro 23. Operação de retextualização e princípio de textualidade - excerto 15 (texto 1) 

Movimento 2 – Estabelece o nicho 
Passo – Define foco de interesse específico 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIO DE 

TEXTUALIDADE 

ᴓ [...] interessamo-nos 
pelos feedbacks dos 
tutores virtuais para as 
atividades realizadas 
pelos alunos na 
plataforma Moodle. 

inserção intencionalidade 

 

 

4.3.3 Movimento 3 – Ocupa o nicho 

 

 Passo – Informa os objetivos  

Excerto 16 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

1
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. ᴓ 
2. Como temos por objetivo 

verificar  
3. em que medida os feedbacks, 

[...] 
4. 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,  

5. 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. 

1
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Nessa perspectiva,  
2. pretendemos verificar, [...] 

 
3. como os feedbacks dos 

professores [...]  
4. contribuem para o envolvimento 

do aprendiz com seu processo de 
aprendizagem e quais estratégias 
podem ser utilizadas pelo 
professor para promover esse 
envolvimento.  

 

 

5. ᴓ 

 

Texto 1 

No movimento Ocupa o nicho, o autor preenche, com sua pesquisa, o espaço criado 

anteriormente por meio do movimento Estabelece o nicho, por isso, de acordo com Swales 

(1990), a ligação entre o movimento 2 e o movimento 3 é muito consistente. Ao ocupar o 

nicho, são explicitados aspectos específicos da pesquisa, como objetivos, resultados e 

estrutura do texto. Em geral, esse movimento inicia sem que haja menção a pesquisas 
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anteriores e traz referências dêiticas ao próprio texto, entre as quais o presente trabalho, 

este estudo, o objetivo desta investigação. Como pontua Swales (1990), um passo retórico 

muito característico nesse movimento é apresentar a estrutura do trabalho e, 

ocasionalmente, o conteúdo de cada parte. 

 

De forma mais específica, o passo Informa os objetivos serve para explicitar onde o autor 

pretende chegar com sua pesquisa e norteia o desenvolvimento do estudo, ou seja, o autor 

avança na pesquisa de forma a perseguir e alcançar os objetivos apresentados. 

 

Na proposição 1 (TC1), notamos que o copidesque insere o segmento “Nessa perspectiva”, 

que remete ao que foi apresentado no parágrafo anterior, ou seja, às perguntas de 

pesquisa, as quais orientam o estabelecimento dos objetivos. Por meio dessa inserção, 

estabelece-se o nexo não só entre os parágrafos, mas também entre os passos retóricos e, 

consequentemente, entre os movimentos 1 e 2. Essa conexão estabelecida reforça o 

achado de Swales (1990), segundo o qual os movimentos citados guardam forte relação. No 

âmbito da textualidade, a continuidade explicitada por meio da inserção do segmento 

“Nessa perspectiva” favorece a coesão textual. 

 

Na proposição 2, o trecho “Como temos por objetivo”, em TO1, é eliminado de forma a 

privilegiar a coesão. Observamos que esse segmento que inicia o parágrafo acaba 

conduzindo o leitor para um raciocínio que não progride, como podemos notar por meio 

deste segmento: “Como temos por objetivo verificar em que medida os feedbacks [...] 

contribuem para estabelecer o envolvimento do aluno [...] decidimos analisar os feedbacks 

[...]”. A informação aqui acaba se tornando repetitiva, além disso, a não continuidade das 

ideias apresentadas no parágrafo podem prejudicar o entendimento do leitor.  

 

Na mesma proposição, em TC1, o copidesque insere o termo “pretendemos” para se referir 

ao que espera realizar por meio da pesquisa, ou seja, o pesquisador pretende “[...] verificar 

[...] como os feedbacks dos professores [...] contribuem para o envolvimento do aprendiz 

[...]”, construção que confere coesão ao enunciado do autor em relação ao objetivo de sua 

pesquisa.  

 

Na proposição 3, em TC1, o copidesque insere o segmento “dos professores” para 

especificar que a investigação está centrada no feedback oferecido pelos docentes. Já na 

proposição 4, TO1, há menção a “professor” e “tutor virtual” como geradores de feedback no 
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contexto da educação a distância, o que contraria o que o autor desenvolve em seu estudo: 

a investigação concentra-se no feedback de professores, não de tutores, por isso a 

eliminação do segmento “tutor virtual ou”. Essa alteração contribui para a coerência textual, 

uma vez que aquilo que é explicitado no passo retórico em análise é o que ocorre ao longo 

do trabalho. 

 

Nessa mesma proposição, o termo “aluno” é substituído por “aprendiz” em TC1, alteração 

por meio da qual o copidesque enfatiza a aprendizagem e a noção de “aprender a 

aprender”, cerne do contexto de educação a distância em que o termo “aluno” pode ter um 

sentido ainda relacionado a modelos de ensino presencial em que o professor detém o 

conhecimento e ao aluno cabe apenas receber as informações. Essa alteração favorece a 

intencionalidade no que se refere aos fundamentos da EAD e evidencia que o profissional 

de texto detém um conhecimento abrangente da área relacionada à educação a distância, 

ou que pelo menos buscou informações para aprimorar o seu repertório acerca do assunto, 

de forma que seu trabalho com o texto tivesse um caráter de contribuição, e não apenas de 

correção textual.  

 

Ainda na proposição 4, observamos em TC1 a eliminação do trecho “em específico para a 

construção de seu conhecimento” que se mostra desnecessário, pois o leitor é capaz de 

inferir que o feedback contribui para o envolvimento do aluno e, por conseguinte, para a 

construção do seu conhecimento, já que esse é um dos objetivos do docente. Mais adiante, 

notamos a eliminação em TC1 do termo “produzi-los”, que confere ao enunciado um sentido 

diverso daquele pretendido pelo autor. Na verdade, o que o autor deseja saber é que 

estratégias o professor pode utilizar para promover o envolvimento do aluno, e não que 

estratégias servem para produzir os feedbacks, como está expresso em TO1. Essa 

alteração reforça a coerência em relação à abordagem que o autor adota em seu trabalho. 

 

Por fim, o trecho disposto na proposição 5 é eliminado em sua totalidade, uma vez que as 

informações dessa porção textual foram apresentadas anteriormente no parágrafo. Assim, o 

copidesque privilegia a informatividade. 

 

A seguir, apresentamos as operações de retextualização que destacamos em nossa análise, 

bem como os princípios de textualidade a elas associados. 
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Quadro 24 – Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 16 (texto 1) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Informa os objetivos 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ Nessa perspectiva inserção coesão 

Como temos por 
objetivo 

ᴓ eliminação coesão 

ᴓ pretendemos inserção coesão 

ᴓ dos professores inserção coerência 

aluno aprendiz substituição intencionalidade 

em específico para a 
construção de seu 
conhecimento 

ᴓ eliminação informatividade 

tutor virtual ᴓ eliminação coerência 

produzi-los ᴓ eliminação coerência 

de acordo com esse 
propósito [...] 

ᴓ eliminação informatividade 

 

 

Excerto 17 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

3
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. O objetivo principal deste 
trabalho é 

 

2. investigar,  

3. ainda que num estágio 
preliminar dado as mudanças 
estarem em andamento,  

4. a percepção dos profissionais 
de contabilidade sobre quais 
serão as principais barreiras 
enfrentadas para a adoção das 
normas internacionais de 
contabilidade no Brasil. [...] 

2
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. A pergunta apresentada gerou 
o objetivo principal deste 
trabalho: 

2. identificar,  

3. ᴓ 

 

4. 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. 

3
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 5. 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. 

2
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

5. [...] e registrar a visão que 
apresentam sobre as novas 
habilidades e competências 
necessárias aos contadores que 
pretendem atuar na área. 

Texto 2 
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Na proposição 1, TC2, o profissional de texto insere o segmento “A pergunta apresentada 

gerou”, de forma a retomar a pergunta de pesquisa apresentada no parágrafo anterior, 

parágrafo 22º (ver Anexo 4), como fundamento para o estabelecimento dos objetivos, 

primeiro o principal, depois os secundários. A adição dessa porção textual favorece o 

encadeamento textual e, consequentemente, a coesão. Ainda nessa mesma proposição, o 

termo “é” presente em TO2 é substituído em TC2 por dois pontos, o que indica a intenção 

de marcar de modo mais enfático a introdução dos objetivos em comparação à construção 

observada em TO2. 

 

Em TC2, proposição 2, as alterações realizadas pelo copidesque resultaram em uma 

mudança de perspectiva. Em TO2, o objetivo principal é introduzido pelo verbo “investigar”, 

em TC2, pelo verbo “identificar”. Essa substituição, que não se limita a ser uma mera 

alteração de termo, envolve uma intenção: conferir precisão e objetividade ao passo retórico 

por meio do qual é informado o objetivo principal. Em vez de “investigar” a percepção dos 

profissionais acerca das barreiras às modificações contábeis, o que soa vago em relação a 

ser chegar aos resultados, o autor “identifica”, com base na percepção dos profissionais, as 

barreiras às modificações contábeis, uma indicação de que, ao final, o leitor terá certos 

elementos considerados como barreiras às modificações. Tal alteração produz efeitos de 

sentido relevantes no que se refere ao desenvolvimento do estudo – de acordo com o que é 

apresentado em TO2, o autor seguirá determinado percurso em sua pesquisa; já de acordo 

com TC2, o percurso será outro.  

 

Em TO2, a proposição 3 é eliminada em sua totalidade possivelmente porque o trecho 

“ainda que num estágio preliminar” dá a entender que a pesquisa não trata de forma ampla 

a questão das demonstrações financeiras. Podemos supor que a intenção do copidesque ao 

eliminar essa porção textual seja realçar a relevância da pesquisa e mostrar a sua 

importância na área da contabilidade. 

 

Na proposição 4, em TC2, o copidesque insere o segmento “e acadêmicos atuantes na 

área”, que amplia a abrangência da pesquisa: a perspectiva a ser considerada na 

identificação das barreiras envolve aquela dos profissionais de contabilidade e também a 

dos acadêmicos da área. Assim, o autor passa a considerar tanto o contexto profissional 

quanto o acadêmico, o que indica a intenção de conferir relevância maior ao estudo. O 

segmento “no Brasil”, presente no final da proposição 4 em TO2, é deslocado em TC2, o 

que resulta em mudança de sentido. Em TO2, “no Brasil” remete à adoção de normas no 
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Brasil; em TC2, a expressão remete às barreiras a serem enfrentadas no país. A alteração 

realizada pelo copidesque favorece a coerência textual, uma vez que mantém a orientação 

argumentativa observada em parágrafos anteriores, ou seja, aquela relacionada às barreiras 

contábeis. 

 

Na proposição 5, o verbo “obter” é substituído em TC2 por “registrar”, em referência à “visão 

dos especialistas”. A alteração promovida pelo copidesque sugere maior rigor em relação às 

informações coletadas em comparação a ação de “obter”, que não implica, 

necessariamente, registrar as informações, como está indicado no texto copidescado. Tal 

alteração confere coerência ao texto, pois promove sua adequação ao contexto acadêmico, 

que exige maior exatidão na apresentação de procedimentos de pesquisa. De acordo com 

Antunes (2005: 176), a coerência não está relacionada estritamente a aspectos linguísticos; 

ela é “contextual, extralinguística, pragmática, [...] no sentido de que depende também de 

outros fatores que não aqueles puramente internos à língua”.  

 

Por fim, temos em TC2 a expressão “na área”, que substitui “neste novo ambiente” em TO2. 

Essa alteração torna mais abrangente a atuação dos contadores: no texto original, o leitor 

pode entender que ela está restrita ao “novo ambiente” contábil; no texto copidescado, o 

sentido é de que a atuação se dará na área contábil, que é mais ampla. Nesse aspecto, a 

alteração favorece a intencionalidade. Além disso, em TO2, o elemento a que a expressão 

“novo ambiente” remete não pode ser identificado de pronto no texto, uma vez que está 

distante (24º parágrafo, Anexo 3). Essa falta de continuidade textual pode dificultar a 

compreensão por parte do leitor em relação à exposição dos objetivos da pesquisa. 

 

A seguir, apresentamos as operações de retextualização que elencamos em nossa análise, 

bem como os princípios de textualidade a elas associados. 
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Quadro 25. Operações de retextualização e princípios de textualidade -  excerto 17 (texto 2) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Informa os objetivos 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ A pergunta 
apresentada gerou 

inserção coesão 

é : substituição intencionalidade 

investigar identificar substituição intencionalidade 

ainda que num 
estágio preliminar 
dado as mudanças 
estarem em 
andamento, 

ᴓ eliminação intencionalidade 

ᴓ e acadêmicos 
atuantes na área 

inserção intencionalidade 

no Brasil no Brasil deslocamento coerência 

obter registrar substituição coerência 

neste novo ambiente na área substituição coesão / 
intencionalidade 

 
 
 
 
 

 Passo – Apresenta a metodologia 
 
 

Excerto 18 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

1
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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”. [...] 

 

 
                             ᴓ 

1
2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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. 

 

 
                            ᴓ 

Texto 1 
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Por meio do passo Apresenta a metodologia são explicitados os materiais e métodos 

utilizados no estudo (participantes ou sujeitos, instrumentos, procedimentos, critérios, 

variáveis etc). Como assinalam Motta-Roth e Hendges (2010), o propósito comunicativo 

desse passo é apresentar os procedimentos de coleta e análise de dados, a natureza da 

pesquisa, os sujeitos e materiais envolvidos. 

 

Os parágrafos 11º e 12º apresentam o conteúdo referente à metodologia adotada no 

desenvolvimento da pesquisa, explicitada por meio dos trechos “procedimentos da pesquisa 

exploratória”, “pesquisas bibliográficas” e “estudo de caso”, os quais são fundamentados por 

meio das referências “Gil (2007)” e “Gil (2005)”. O fato de esses parágrafos terem sido 

eliminados não significa que o conteúdo foi suprimido definitivamente. Uma razão para essa 

alteração pode estar relacionada à opção do copidesque de deslocar tais informações para 

o corpo do texto, em que seria possível desenvolver o tópico e apresentar detalhes, 

incluindo as referências bibliográficas.  

 

Bunton (2002), ao analisar introduções de teses de doutorado, identificou a ocorrência do 

passo relacionado à apresentação da metodologia e observou que ele é muito frequente e 

“oferece detalhes do método adotado, às vezes, por várias páginas e em três casos 

reservam uma ou duas seções para explicitar a metodologia [...]” (Bunton, 2002: 70, 

tradução nossa). 

 

Assim, embora Bunton (2002) destaque que o passo retórico em questão seja frequente, 

podemos entender que a supressão das porções textuais referentes ao 11º e 12º parágrafos 

no texto em análise contribui para a coesão, uma vez que textos introdutórios, como sugere 

a própria denominação, não devem ser demasiadamente extensos30.  

 

A seguir, apresentamos as operações de retextualização observadas no excerto, bem como 

os princípios de textualidade a elas associados.  

 

 

 

 
                                                             
30 Apenas para termos noção acerca da redução textual observada nos textos analisados, ressaltamos que o 
texto 1 (Anexo 1), em sua versão original, tem 2.265 palavras distribuídas em 45 parágrafos; o texto copidescado 
(Anexo 2), 1.264 palavras distribuídas em 15 parágrafos. Já o texto 2 (Anexo 3), em sua versão original, tem 
3.484 palavras distribuídas em 70 parágrafos; o texto copidescado (Anexo 4), 2.883 palavras distribuídas em 34 
parágrafos.  
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Quadro 26. Operações de retextualização e princípios de textualidade -  excerto 18 (texto1) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Apresenta a metodologia 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

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”. [...] 

ᴓ eliminação coesão 

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. 

ᴓ eliminação coesão 

 
 
 
 
 
 

Excerto 19 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

3
2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. a natureza do presente 
estudo, [...] 

2. Em pesquisa qualitativa 
muitas vezes não são 
formuladas hipóteses antes 
de coletar os dados,  

3. Muitas vezes a pesquisa 
qualitativa não é guiada por 
hipóteses, mas por 
questões, problemas e pela 
busca de padrões. (PATTON, 
1987) 

2
2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. o presente estudo é 
exploratório, [...] 

2. Em pesquisas qualitativas, 
muitas vezes elas não são 
formuladas antes da coleta de 
dados,  

3. que geralmente são guiados 
por questões, problemas e pela 
busca de padrões (PATTON, 
1987). 

Texto 2 

 

Na proposição 1, em TO2, o autor refere-se à natureza do estudo, “[Considerada] a natureza 

do presente estudo” ‒ mencionada anteriormente no 27º parágrafo (ver Anexo 3) ‒, mas não 

a retoma, com vistas a facilitar a construção de sentidos por parte do leitor. Em TC2, vemos 

que o copidesque especifica o tipo de pesquisa realizada, substituindo o trecho do texto 

original (proposição 1) pelo segmento “o presente estudo é exploratório”. Dessa forma, essa 

operação de retextualização favorece, a nosso ver, o princípio da coesão e confere maior 
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força retórica ao passo Informa a metodologia, o que está relacionado ao princípio da 

intencionalidade. 

 

Na proposição 2, em relação ao emprego do termo “pesquisas qualitativas” no plural, em 

TC2, observamos a intenção de generalizar, tornar o termo mais abrangente, ou seja, o fato 

de as hipóteses serem elaboradas após a coleta de dados pode ocorrer em qualquer 

pesquisa qualitativa, não é algo específico. 

 

O segmento “Muitas vezes a pesquisa qualitativa não é guiada por hipóteses” presente em 

TO2, proposição 3, é muito semelhante ao conteúdo da proposição 2, TO2, o que torna o 

texto repetitivo. A fim de favorecer a informatividade, o copidesque elimina a porção textual 

da proposição 3 em TC2.  

 

A seguir, apresentamos as operações de retextualização observadas no excerto, bem como 

os princípios de textualidade a elas associados. 

 

 

Quadro 27 – Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 19 (texto 2) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Apresenta a metodologia 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

a natureza do 
presente estudo 

o presente estudo é 
exploratório 

substituição coesão / 
intencionalidade 

pesquisa qualitativa pesquisas qualitativas substituição intencionalidade 

Muitas vezes a 
pesquisa qualitativa 
não é guiada por 
hipóteses, mas 

ᴓ eliminação informatividade 
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 Passo – Informa materiais / sujeitos 

 

Excerto 20 

 

Texto original (TO1) 

 

Texto copidescado (TC1) 

  
  
  
4
2
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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. 

 

 
 
                        ᴓ 

  
  
  
  
  
  

4
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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. 

 
 
 
                          ᴓ 

Texto 1 

Por meio do passo retórico denominado Informa materiais / sujeitos, o autor apresenta o(s) 

instrumento(s) que utilizou no desenvolvimento de sua pesquisa, como textos, 

medicamentos ou questionários, e também os participantes envolvidos, por exemplo, 

alunos, professores, profissionais de determinada área, crianças. 

 

Esse passo foi identificado por Bunton (2002) como resultado da análise da estrutura 

retórica de textos pertencentes ao gênero introdução de tese de doutorado de áreas de 

conhecimento variadas. O autor baseou-se, inicialmente, nos modelos de organização 

retórica propostos por Dudley-Evans, em 1986, e por Swales, em 1990, para proceder à 

análise do corpus. De acordo com Bunton (2002: 66), os textos introdutórios analisados 

“mostraram uma variedade muito maior de passos do que aqueles encontrados em artigos 

de pesquisa e em introduções de dissertações de mestrado descritos nos modelos de 

Swales e de Dudley-Evans” (tradução nossa).  

 

Bunton (2002) esclarece que os 14 passos identificados pelos dois autores citados foram 

encontrados também em seu corpus, mas, além desses, relata que identificou mais 10 

passos, os quais não se encaixavam nem na descrição de Swales nem na de Dudley-Evans 

por serem distintos o bastante para figurarem em uma categoria mais precisa, por exemplo, 
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o passo Delinear objetivos, presente nos modelos de Swales e de Dudley-Evans, foi 

“desmembrado”, resultando nos passos identificados por Bunton (2002) como Questões de 

pesquisa/hipóteses e Método.  

 

Em relação ao excerto 20, nos parágrafos que o compõem (TO1) são apresentados 

elementos relacionados aos materiais e sujeitos envolvidos na pesquisa. O autor relata 

detalhadamente como realizou a seleção do corpus, como ele está composto (20 feedbacks 

coletados em duas disciplinas do curso de Pedagogia a distância) e quais são os sujeitos 

participantes (alunos e tutores virtuais de um curso de Pedagogia a distância). 

 

Esse conteúdo, eliminado no texto copidescado, não foi deslocado para nenhuma outra 

parte do texto introdutório, em que seu conteúdo pudesse ser identificado como o passo 

Informa materiais/sujeitos. Contudo, há menção ao corpus e aos participantes no parágrafo 

10, TC1 (Anexo 2), quando é explicitado o objetivo da pesquisa: “[...] pretendemos verificar, 

em uma edição de um curso de graduação em Pedagogia a distância oferecido pela 

UFSCAR, como os feedbacks dos professores [...] contribuem para o envolvimento do 

aprendiz [...]”. Por meio dessa porção textual, o leitor toma conhecimento de aspectos mais 

gerais relacionados aos materiais e sujeitos da pesquisa. 

 

Como se trata de um texto introdutório, espera-se que não apresente detalhadamente 

elementos relacionados à pesquisa, uma vez que esse conteúdo pode ser explicitado no 

corpo do trabalho. Como Bathia (1997) destaca, os gêneros introdutórios, na esfera 

acadêmica, têm como função dominante introduzir um evento, escrito ou oral. Bezerra (s.d.; 

s.p.) destaca que tais gêneros, em um sentido abrangente, costumam figurar junto com 

outros gêneros principais, como uma leitura prévia que sintetiza, orienta ou convida à leitura 

do gênero subsequente ‒ no nosso caso, o gênero textual introdução antecede o gênero 

dissertação de mestrado. Para esse autor, em termos de “textos convencionais, os gêneros 

introdutórios encontram o seu lugar, por exemplo, em livros acadêmicos, bem como em 

revistas científicas ou ainda em dissertações de mestrado ou teses de doutorado”.  

 

Assim, a eliminação do conteúdo informacional presente nos parágrafos 42º e 43º (TO1), 

operação que favorece a informatividade, não significa, necessariamente, que ele foi 

suprimido do texto de forma definitiva. Esse conteúdo pode ter passado a compor o corpo 

do trabalho, em que é possível apresentar detalhes acerca de determinado tópico.  
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A seguir apresentamos as operações de retextualização observadas no excerto analisado, 

bem como os princípios de textualidade a elas associados. 

 

 

Quadro 28 – Operações de retextualização e princípios de textualidade ‒ excerto 20 (texto 1) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Informa materiais / sujeitos 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

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. 

ᴓ eliminação informatividade 

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. 

ᴓ eliminação informatividade 
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Excerto 21 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

2
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

[...] com base nos primeiros 
resultados, foram realizadas 
entrevistas com profissionais de 
contabilidade [...] 

 

 
          ᴓ 

3
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ᴓ 

Texto 2 

 

Observamos que o conteúdo do excerto 21, em TO2, foi eliminado em TC2. Na versão 

original, o autor expõe aspectos relacionados aos materiais e sujeitos envolvidos em sua 

pesquisa: “[...] foram realizadas entrevistas com profissionais de contabilidade [...] optou-se 

por uma entrevista em etapas, começando com uma questão aberta [...]” e apresenta em 

detalhes como procederá para coletar as informações necessárias dos entrevistados: “os 

entrevistados são convidados a discorrer sobre qualquer barreira que julguem será 

enfrentada nesta transição [...] Numa segunda etapa, foram apresentados aos entrevistados 

temas específicos, [...] convidando os entrevistados a discorrer sobre o impacto ou não 

daquela questão sobre o processo de adoção das normas [...] A seguir, os entrevistados 
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foram convidados a discorrer sobre as habilidades e competências [...] Para finalizar, os 

entrevistados são convidados a atribuir uma nota para cada uma das barreiras [...]”. Como 

podemos notar, há um excesso informacional que pode prejudicar a compreensão do leitor. 

Assim, entendemos que a supressão desses parágrafos contribui para tornar o texto 

introdutório mais fluido e enxuto, favorecendo a informatividade. 

 

Não identificamos, em TC2, o deslocamento desse conteúdo para outra parte do texto 

introdutório, contudo, mesmo com sua eliminação, o entendimento não sofre prejuízo, uma 

vez que é possível saber quem são os sujeitos da pesquisa por meio do 21º parágrafo 

(TC2): “[...] este trabalho [...] busca resposta para a seguinte questão: na percepção dos 

profissionais e acadêmicos atuantes na área de contabilidade [...]”, que compõe o passo 

Levanta questão(ões) de pesquisa.  

 

A seguir, elencamos as operações de retextualização e os princípios de textualidade 

identificados no excerto. 

 

Quadro 29. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 21 (texto 2) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Informa materiais / sujeitos 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

[...] com base nos primeiros 
resultados, foram realizadas 
entrevistas com profissionais 
de contabilidade [...] 

ᴓ eliminação informatividade 

[...] com base nos primeiros 
resultados, foram realizadas 
entrevistas com profissionais 
de contabilidade [...] 

ᴓ eliminação informatividade 
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 Passo – Assume posicionamento teórico31 

 
Excerto 22 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

3
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] descrevemos e 
discutimos as abordagens 
mais significativas em 
relação aos gêneros 
textuais,  

2. enfatizando a concepção 
sócio-retórica de gêneros, [...] 

3. 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. 

1
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] explicitamos algumas 
abordagens de gênero textual,  

 

2. enfatizando o viés 
sociodiscursivo de Bakhtin 
(2000) e a concepção sociorretórica 
da vertente norte-americana, [...] 

3. ᴓ 

 

 

Texto 1 

Por meio do passo Assume posicionamento teórico, o autor indica as correntes teóricas em 

que baseia sua pesquisa. Esse passo foi identificado por Bunton (2002) em seu estudo 

sobre a organização retórica de introduções de teses de doutorado. De acordo com o autor, 

o passo “parece ser um modo consistente para assumir um posicionamento teórico que 

ocupe a lacuna no que se refere à eficácia de outras teorias. O posicionamento adotado 

precisará ser justificado por meio da pesquisa e da conclusão apresentada ao final da tese” 

(Bunton, 2002: 69, tradução nossa). 

 

Além disso, a explicitação da(s) corrente(s) teórica(s) ainda na introdução da dissertação 

oferece ao leitor pistas da abordagem selecionada pelo autor do trabalho para conduzir seu 

estudo, por exemplo, como tratará seu objeto de pesquisa e de qual perspectiva pretende 

analisá-lo. Assim, já na introdução, o leitor é capaz de fazer inferências acerca do 

desenvolvimento da investigação. 

                                                             
31 No texto 2, esse passo não foi identificado, por essa razão, apresentamos apenas a análise do texto 1. 
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Como o capítulo sobre gêneros textuais é eminentemente teórico, o copidesque opta por 

substituir os verbos “descrever” e “discutir”, em TO1, por “explicitar”, em TC1 (proposição 1), 

uma vez que o que se faz é apresentar aspectos teóricos acerca dos gêneros textuais, não 

descrevê-los ou discuti-los. Essa alteração favorece a coerência no que diz respeito a relatar 

o que de fato será feito no capítulo. 

 

Ainda na mesma proposição, notamos a substituição do artigo definido empregado na 

referência às abordagens de gêneros, “as abordagens”, por um pronome indefinido, 

“algumas abordagens” o que acaba por modalizar o enunciado. De acordo com o conteúdo 

de TO1, o leitor pode entender que serão apresentadas todas as abordagens “mais 

significativas” sobre gêneros; já em TC1, o leitor entende que entre várias abordagens, 

serão apresentadas “algumas”. Além dessa substituição, há a eliminação da expressão 

“mais significativa”, de valoração subjetiva, também em referência às abordagens de 

gêneros. Entendemos que ambas as operações de retextualização, substituição e 

eliminação, visam a favorecer a intencionalidade, uma vez que o copidesque busca adequar 

a descrição do conteúdo do capítulo com o que será tratado nele.  

 

Na proposição 2, observamos que o copidesque insere o segmento “o viés sociodiscursivo 

de Bakhtin (2000)”, que confere exatidão ao passo Assume posicionamento teórico, além do 

que, explicita uma ordenação lógica do aparato teórico adotado, uma vez que a abordagem 

sociorretórica tem suas origens na concepção bakthiniana de gênero textual. Na mesma 

proposição, o profissional de texto substitui o segmento “de gêneros”, TO1, pelo segmento 

“da vertente norte-americana”, TC1, com vistas a especificar a abordagem adotada. A 

primeira operação de retextualização, a nosso ver, privilegia a informatividade, uma vez que 

acrescenta dados novos ao segmento textual existente; a segunda, a intencionalidade, uma 

vez que confere maior especificidade ao termo “concepção”. 

 

Notamos que o conteúdo da proposição 3, em que o autor justifica a adoção do aparato 

teórico para proceder à análise do corpus, é eliminado em sua totalidade em TC1. A nosso 

ver, a opção por suprimir essa porção textual se deve ao fato de ela não se mostrar como 

uma continuidade do que vinha sendo desenvolvido no parágrafo e, por isso, fragmenta a 

exposição da abordagem teórica adotada na pesquisa. Essa operação favorece a coesão. 

 

As operações de retextualização e os princípios de textualidade a elas relacionados são 

apresentados de forma sistematizada a seguir. 
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Quadro 30. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 22 (texto 1) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Assume posicionamento teórico 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

descrevemos e 
discutimos 

explicitamos substituição coerência 

as abordagens algumas abordagens substituição intencionalidade 

mais significativas ᴓ eliminação intencionalidade 

ᴓ o viés sociodiscursivo 
de Bakhtin (2000) 

inserção informatividade 

de gêneros da vertente norte-
americana 

substituição informatividade 

Decidimos pela 
abordagem da análise 
de gêneros, mesmo 
não afirmando que o 
feedback é um gênero 
[...] assim podemos 
obter maiores 
significados a elas 

 
 
 

ᴓ 

 
 
 

eliminação 

 
 
 

coesão 

 

 

 Passo – Informa relevância / justificativa da pesquisa 

 
Excerto 23 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

4
5
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Não pretendemos, nesta 
dissertação,  

2. esgotar o assunto [...] 
 
 

3. ᴓ 

1
6
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Pretendemos, com esta 
dissertação,  

2. aprimorar nossos 
conhecimentos sobre 
EAD  

3. e, desse modo, 
aperfeiçoar nossa prática 
pedagógica em cursos 
dessa natureza.  

Texto 1 

Por meio do passo Informa relevância / justificativa da pesquisa, o pesquisador pode 

evidenciar a importância de sua investigação para o campo de conhecimento e informar a 

razão pela qual ela contribui para o desenvolvimento de estudos na área.  

 

Observamos que em TC1, proposição 1, as alterações realizadas pelo copidesque 

resultaram na reorientação argumentativa do trecho: no texto original (TO1), temos o 

enunciado “Não pretendemos...”, em que a partícula “não”, que é eliminada em TC1, ancora 

a argumentação que vai na direção de uma negação: o que o autor não pretende, em 

relação a “esgotar o assunto”; no texto copidescado (TC1), a argumentação baseada na 

asserção, marca a inserção de outra perspectiva argumentativa, ou seja, autor diz o que 
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pretende com seu estudo. Nesse último caso, o enunciado parece adquirir uma força 

retórica maior em comparação ao que temos em TO1, assim, entendemos que o copidesque 

realiza a alteração tendo em vista uma intenção: a de levar o leitor a determinada 

interpretação, e não a outra.  

 

Notamos que o comprometimento do autor manifestado em TO1, proposição 2, é mais 

brando, pois ele não pretende esgotar o assunto, uma indicação implícita de que sua 

pesquisa talvez não seja tão abrangente; já em TC1, o autor explicita que pretende 

aprimorar seus conhecimentos acerca da EAD, proposição 2. Aqui identificamos a operação 

de substituição por meio da qual o trecho “esgotar o assunto” é substituído por “aprimorar 

nossos conhecimentos sobre EAD”. Embora a operação de substituição possa parecer, por 

vezes, superficial, cuja ocorrência se daria conforme as preferências pessoais do 

copidesque, aqui fica evidente que ela confere força retórica ao passo Informa relevância / 

justificativa da pesquisa, além de favorecer a informatividade, uma vez que temos em TC1 

um novo conteúdo informacional.  

 

Na proposição 3, TC1, destacamos a inserção do conteúdo informacional “e, desse modo, 

aperfeiçoar nossa prática pedagógica em cursos dessa natureza”, o qual põe em relevo o 

fato de que a pesquisa realizada pode ter aplicação prática na esfera de cursos de 

graduação a distância, o que justifica o estudo e mostra sua relevância. A nosso ver, tal 

alteração favorece tanto o princípio da informatividade, uma vez que apresenta ao leitor 

dados novos acerca da abrangência da pesquisa no contexto da prática pedagógica, como o 

princípio da intencionalidade, pois confere ao passo retórico em questão maior força 

retórica. 

 

As operações de retextualização e os princípios de textualidade a elas relacionados 

observadas no excerto são apresentados de forma sistematizada a seguir. 
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Quadro 31. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 23 (texto 1) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Assume posicionamento teórico 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 

PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

Não pretendemos Pretendemos eliminação/ reorientação 
argumentativa 

intencionalidade 

esgotar o assunto [...] aprimorar nossos 
conhecimentos sobre 
EAD  

 
substituição 

intencionalidade/ 
informatividade 

ᴓ e, desse modo, 
aperfeiçoar nossa 
prática pedagógica em 
cursos dessa natureza. 

 
inserção 

intencionalidade/ 
informatividade 

 

Excerto 24 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

4
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Não obstante as mudanças 
sejam iminentes e bem 
vindas, o fato de estarem 
ocorrendo de maneira 
bastante acelerada justifica  

2. a conveniência do estudo 
neste momento, com o 
processo ainda em curso.  

 

2
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Embora as mudanças sejam 
iminentes e bem-vindas, o 
fato de estarem ocorrendo 
de maneira bastante 
acelerada 

2. justifica o presente 
trabalho neste momento, 
com o processo ainda em 
curso.  

Texto 2 

 
O conteúdo informacional constante no excerto 24 refere-se ao passo Informa 

relevância/justificativa da pesquisa, que se manifesta em TO2 por meio do trecho “[...] o fato 

de estarem ocorrendo de maneira bastante acelerada [as mudanças] justifica a conveniência 

do estudo [...]”, em que o autor avalia, com base em seu ponto de vista, as mudanças 

contábeis e a adequação da pesquisa ao momento em que tais mudanças estão ocorrendo, 

o que acaba por constituir uma justificativa para a “conveniência” do estudo. Em TC2, o 

copidesque mantém o caráter avaliativo do contexto, mas, diferentemente de TO2, relaciona 

a justificativa ao próprio trabalho, não à conveniência dele: “[...] o fato de estarem ocorrendo 

de maneira bastante acelerada [as mudanças] justifica o presente trabalho [...]”.  

 

Essa operação de substituição favorece o princípio da intencionalidade e faz com que o 

passo retórico ganhe força persuasiva, pois traz implícita a ideia de que o estudo mais do 

que ser conveniente, é necessário, dada as transformações aceleradas observadas no 

contexto da contabilidade. A rapidez observada em relação às mudanças na padronização 

contábil constitui um contexto propício para o desenvolvimento do estudo, uma vez que se 
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trata de mudanças que certamente influenciarão nas relações entre empresas e entre essas 

e a sociedade.  

 

As operações de retextualização e os princípios de textualidade a elas relacionados são 

apresentados de forma sistematizada a seguir. 

 

Quadro 32. Operação de retextualização e princípio de textualidade - excerto 24 (texto 2) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Assume posicionamento teórico 

TO2 TC2 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 

PRINCÍPIO DE 
TEXTUALIDADE 

o fato de estarem 
ocorrendo de maneira 
bastante acelerada 
justifica a conveniência 
do estudo neste 
momento 

o fato de estarem 
ocorrendo de maneira 
bastante acelerada 
justifica o presente 
trabalho neste momento 

 
substituição 

 
intencionalidade 

 

 

 Passo – Indica a estrutura da dissertação 

Excerto 25 
 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

 

 
 
 

ᴓ 

 1
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

O presente trabalho está 
dividido em quatro capítulos. 
Educação a distância; Gêneros 
textuais; Feedback; Análise de 
dados e discussão de 
resultados. 

Texto 1 

 

Em seu estudo da estrutura retórica de artigos de pesquisa, Swales (1990) identificou o 

passo Indica a estrutura da dissertação, cujo propósito comunicativo é apresentar a 

estrutura do texto com os tópicos em sequência e, ocasionalmente, o respectivo conteúdo. 

Motta Roth e Hendges (2010: 82) observam que apresentar uma visão geral de como o 

trabalho está organizado é uma estratégia bastante comum para finalizar uma introdução, 

quer seja de artigo de pesquisa, quer seja de dissertações e teses. De acordo com as 

autoras, ao explicitar a estrutura do texto, o “leitor pode construir um enquadramento mental 

e antecipar os pontos temáticos que serão tratados no texto que segue, de modo a tornar 

mais ágil a leitura”.  

 

No tocante ao excerto 25, destacamos que o conteúdo informacional relacionado ao passo 

Indica a estrutura da dissertação foi inserido em TC1 pelo copidesque, uma vez que não 
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existe em TO1. Assim, a alteração realizada pelo profissional de texto modifica a 

organização retórica do texto original, tendo em vista que as informações inseridas 

constituem um novo passo retórico não observado em TO1. No texto original, o autor 

informa a estrutura dos capítulos, com seus respectivos títulos e conteúdos, mas não indica 

previamente a estrutura da dissertação, estratégia retórica que dá ao leitor uma visão geral 

do que terá ao longo da exposição da pesquisa realizada. 

 

Além disso, ao adicionar esse conteúdo, o profissional de texto propicia ao leitor um breve 

panorama dos tópicos abordados sequencialmente na dissertação: são quatro capítulos que 

abordam o contexto da educação a distância, os gêneros textuais, o feedback, a análise dos 

dados e a discussão dos resultados obtidos por meio da pesquisa. Dessa forma, ainda na 

introdução, é possível ter uma ideia da abordagem adotada pelo autor, qual seja, 

determinado gênero textual (feedback) é considerado no contexto da educação, 

especificamente da educação a distância. 

 

Uma vez que não temos essas informações expostas de forma clara no texto original e que 

elas constituem um conteúdo relevante na construção de sentidos por parte do leitor, 

entendemos que a alteração realizada pelo copidesque acaba por favorecer a 

informatividade, pois apresenta a organização dos tópicos a serem abordados ao longo do 

texto. Além disso, o conteúdo do passo cria certa expectativa em relação ao tratamento que 

será dado a cada tópico ao longo do trabalho, ou seja, a alteração promovida pelo 

profissional de texto não parece ser desprovida de intenção. A explicitação da organização 

da dissertação constitui um elemento persuasivo que pode fazer aumentar o interesse do 

leitor em relação à abordagem do autor.  

 

No quadro a seguir, apresentamos a operação de retextualização observada no excerto, 

bem como os princípios de textualidade a ela relacionados. 
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          Quadro 33. Operação de retextualização e princípios de textualidade - excerto 25 (texto1) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Informa estrutura da dissertação 

TO1 TC1 
OPERAÇÃO DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ O presente trabalho 
está dividido em 
quatro capítulos. 
Educação a distância; 
Gêneros textuais; 
Feedback; Análise de 
dados e discussão de 
resultados. 

 
inserção 

 
informatividade/ 
intencionalidade 

 
 

Excerto 26 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

4
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. [...] Este trabalho está 

estruturado em cinco 
capítulos [...] 

2. ᴓ 
3
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. [...] este estudo está 

estruturado em três capítulos, 
2. além da introdução e das 
considerações finais. 

Texto 2 

 

Notamos que, em TC2, as alterações promovidas pelo copidesque resultam na mudança da 

quantidade de capítulos que compõe o estudo: em TO2, temos cinco capítulos; em TC2, 

três. Ocorre que o autor considera a Introdução e a Conclusão como capítulos; o 

copidesque, por sua vez, porque não os considera capítulos, não lhes dá numeração. Tal 

informação é explicitada no trecho da proposição 2, em TC2: “[...] este estudo está 

estruturado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais”. Essa 

alteração evidencia para o leitor como a dissertação está organizada: são três capítulos, 

mais a introdução e as considerações finais. 

 

Por meio da operação de substituição, “cinco capítulos”, em TO2, por “três capítulos”, em 

TC2, e da inserção do trecho “[...] além da introdução e das considerações finais”, o leitor 

pode ter uma ideia mais clara da estrutura do trabalho. Em TO2, não é possível saber se os 

cinco capítulos incluem ou não a introdução e a conclusão, o que pode levar o leitor a outra 

interpretação, a de que, por exemplo, o estudo tem cinco capítulos, além da introdução e da 

conclusão. Assim, tanto a substituição quanto a inserção convergem para o princípio da 

intencionalidade, uma vez que o copidesque parece ter tido o propósito de mostrar de forma 

mais clara a estrutura do trabalho, a fim de que o leitor possa construir os sentidos 

necessários para o entendimento da abordagem proposta pelo autor. 
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No quadro a seguir, sistematizamos as operações de retextualização observadas no 

excerto, bem como os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

Quadro 34. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 26 (texto 2) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Informa estrutura da dissertação 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

[...] Este trabalho está 
estruturado em cinco 
capítulos [...] 

[...] este estudo está 
estruturado em três 
capítulos, 

substituição 
 

intencionalidade 

ᴓ [...] além da introdução 
e das considerações 
finais. 

inserção intencionalidade 

 

 Passo – Indica a estrutura dos capítulos 

Excerto 27 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

2
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. No segundo Capítulo  

2. “As concepções sobre 
feedback”  

3. abordaremos questões 
relevantes sobre o feedback  

4. com o objetivo de  descrever e 
discutir o seu significado, 
evidenciando suas 
características e funções na 
EAD.  

5. 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”. 

6. ᴓ 

7. ᴓ 

1
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. No capítulo três,  
2. ᴓ 
3. apresentamos a definição de 

feedback,  
 
 
4. apontando para sua função 

avaliativa [...].  
 
 
 
 
5. ᴓ 

 
 
 
 
 

6. Na sequência, observamos 
alguns elementos textuais que 
podem contribuir para a interação 
em EAD [...].  

7. Por fim, questionamos se o 
feedback é de fato um gênero 
textual e o reconhecemos como 
tal, [...]. 

Texto 1 

 

O passo Indica a estrutura dos capítulos tem como propósito comunicativo informar ao leitor 

os aspectos abordados no trabalho, mas de uma perspectiva mais específica, capítulo a 

capítulo, diferentemente do que observamos no passo Indica a estrutura da dissertação. 
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Como salientam Motta Roth e Hendges (2010), muitas vezes, a estrutura do texto é 

explicitada por meio da enumeração de cada seção que o compõe, de modo a oferecer ao 

leitor uma visão detalhada da abordagem adotada. 

 

No caso do excerto 27, as alterações realizadas pelo copidesque resultam em modificações 

significativas na composição do parágrafo de TC1 no que diz respeito ao conteúdo 

informacional. Em TO1, o autor apresenta o 2º capítulo como aquele que trata do feedback 

e, grosso modo, de seu papel no contexto da EAD; em TC1, esse tópico passa a compor o 

3º capítulo.  

 

Na proposição 1, em TC1, observamos que o copidesque substitui o segmento “No segundo 

capítulo” por “No capítulo três”, que acaba por alterar a organização do texto, favorecendo a 

coerência, como evidenciamos mais adiante. A proposição 2, em TO1, que traz o título do 

capítulo, é eliminada em TC1, alteração que favorece a informatividade, uma vez que essa 

informação já foi apresentada no passo Indica a estrutura da dissertação, em TC1, 

parágrafo 11. Como destacamos anteriormente, o conteúdo desse passo permite que o 

leitor conheça, de antemão, o percurso adotado pelo autor da dissertação no 

desenvolvimento de sua pesquisa, o que auxilia na construção dos sentidos necessários à 

compreensão do texto. 

 

Em TO1, proposição 3, o autor afirma que serão abordadas “questões relevantes sobre o 

feedback”, mas não especifica quais seriam as questões nem por que e nem relação a que 

seriam relevantes. Como mais adiante em TO1, proposição 5, o autor elenca alguns 

“tópicos” abordados no capítulo, o leitor poderia pressupor que as questões relevantes sobre 

feedback estariam relacionadas a esses tópicos, mas não está clara essa relação. Em TC1, 

o copidesque, ao proceder à substituição, confere maior clareza em relação ao conteúdo 

que será abordado no capítulo, ou seja, será apresentada “a definição de feedback” 

(proposição 3). A substituição do conteúdo informacional observada na proposição 3, TC1, 

favorece a informatividade, uma vez que dá ao passo retórico maior exatidão em relação à 

abordagem de feedback adotada pelo autor. 

 

O conteúdo da proposição 4, em TO1, “com o objetivo de descrever e discutir o seu 

significado, evidenciando suas características e funções na EAD” parece indicar uma 

perspectiva ampla em relação ao tratamento do feedback, o que pode confundir o leitor em 

relação ao foco dado ao assunto. Não fica claro qual é o enfoque, por exemplo, o significado 
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do feedback será descrito e discutido, mas não é explicitado se esse significado está 

relacionado ao que vem a ser feedback ou ao que representa cada feedback na interação 

entre aluno e professor.  

 

Em TC1, o profissional de texto especifica a abordagem: trata-se de investigar a “função 

avaliativa” do feedback, em contraposição a “funções na EAD”, em TO1, que parece 

indefinido. Ao conferir especificidade ao tratamento dado ao feedback, o copidesque 

direciona a leitura para o foco do trabalho: o feedback como recurso avaliativo no ambiente 

de ensino e aprendizagem em EAD, o que confere força retórica ao passo em análise. Com 

a substituição do conteúdo presente na proposição 4, em TO1, para o que temos na 

proposição 4, em TC1, notamos que o profissional de texto tem em vista uma intenção, qual 

seja, tornar mais específica a exposição da abordagem adotada pelo autor. 

 

O conteúdo da proposição 5, em TO1, é eliminado em TC1. Nela, o autor relaciona os 

tópicos abordados no capítulo, o que parece ser uma sequência de subtítulos de seções: 

“‘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’”. A supressão dessa porção textual parece favorecer a informatividade, 

uma vez que elimina o detalhamento não necessário em um texto introdutório. 

 

Em TC1, proposições 6 e 7, observamos que o copidesque insere porções textuais que 

apresentam o que será tratado a seguir no capítulo. Na proposição 6, temos “Na sequência, 

observamos alguns elementos textuais que podem contribuir para a interação em EAD [...]”, 

trecho por meio do qual o leitor fica ciente de que serão apresentados “elementos textuais”, 

embora nenhum desses elementos seja especificado nesse momento, “que podem 

contribuir para a interação em EAD”. Na proposição 7, há mais informações em relação à 

abordagem do autor, que questiona “se o feedback é de fato um gênero textual” e seu 

posicionamento quanto a um possível resultado de sua pesquisa, uma vez que diz 

reconhecer o feedback como um gênero. Por meio da inserção do conteúdo das 

proposições 6 e 7, o copidesque privilegia a informatividade, pois temos um conteúdo não 

dado anteriormente e que se mostra relevante para a construção de sentidos por parte do 

leitor.  

 

Considerando as alterações realizadas em TO1 ao longo dos parágrafos cujo conteúdo 

refere-se ao passo retórico em análise, notamos que o copidesque foca na coesão 
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sequencial dos tópicos abordados em cada capítulo. Apenas para termos uma visão dos 

resultados das alterações realizadas no passo Indica a estrutura do(s) capítulo(s), 

apresentamos as sequências em TO1 e em TC1:  

 

Ordenação dos capítulos em TO1: 

1º capítulo: trata do contexto da educação a distância – 27º e 28º parágrafos; (campo amplo de 

estudo) 

2º capítulo: trata de aspectos relacionados ao feedback – 29º e 30º parágrafos; (campo restrito) 

3º capítulo: apresenta o aporte teórico relativo a gêneros textuais – 31º a 40º parágrafo. (campo 

específico) 

 

Ordenação dos capítulos em TC1: 

1º capítulo: trata do contexto da educação a distância – 12º parágrafo; (campo amplo de estudo) 

2º capítulo: apresenta o aporte teórico relativo a gêneros textuais – 13º parágrafo; (campo 

específico) 

3º capítulo: trata de aspectos relacionados ao feedback – 14º parágrafo. (campo restrito) 

 

Em TC1, o texto passa a ter uma maior coerência interna, o movimento vai de um contexto 

mais amplo, o da educação a distância, capítulo 1, passando pelo contexto dos gêneros 

textuais, capítulo 2, e chegando a um contexto mais restrito, o do feedback, capítulo 3 (e 

não do feedback [capítulo 2] para os gêneros textuais [capítulo 3], como observado em 

TO1). Para entender o gênero textual feedback de forma mais aprofundada, o leitor precisa, 

antes, de informações acerca do que vem a ser gênero textual e, depois, o que caracteriza o 

gênero feedback, e não o contrário. 

 

A seguir, apresentamos de forma sistematizada as operações de retextualização, bem como 

os princípios de textualidade a elas relacionados. 
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Quadro 35. Operações de retextualização e princípios de textualidade – excerto 27 (texto 1) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Indica estrutura do(s) capítulo(s) 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 

PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

No segundo Capítulo  
 

No capítulo três,  
 

substituição coerência 

As concepções sobre 
feedback 

ᴓ eliminação informatividade 

abordaremos questões 
relevantes sobre o 
feedback 

apresentamos a 
definição de feedback, 

substituição informatividade 

com o objetivo de  
descrever e discutir o seu 
significado, evidenciando 
suas características e 
funções na EAD.  

 

apontando para sua 
função avaliativa [...].  
 

substituição intencionalidade 

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”. 

 

ᴓ eliminação informatividade 

ᴓ Na sequência, 
observamos alguns 
elementos textuais 
que podem contribuir 
para a interação em 
EAD [...].  
 

inserção informatividade 

ᴓ Por fim, questionamos 
se o feedback é de fato 
um gênero textual e o 
reconhecemos como 
tal, [...]. 

inserção informatividade 
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Excerto 28 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 
 

4
5
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. 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. 

3
4
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. ᴓ 

 

 

 

 

 

 

 

2. No capítulo 1, apresenta-se a revisão 

da literatura sobre contabilidade 

internacional [...] 

 

 

3. 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.  

 

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

5. ᴓ 

 

 

6.ᴓ 

4
6
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

2. O capítulo 2 é dedicado a 
revisão da literatura sobre 
contabilidade internacional [...] 

4
7
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

3. 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. 

4
8
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

4. 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  

5. e a relação dos achados da 
pesquisa com a literatura 
apresentada. 

4
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 6. No capítulo 5 a conclusão, onde 

serão resgatados os objetivos 
propostos no capítulo 1 de modo 
a constatar se eles foram 
efetivamente alcançados. 

Texto 2 

No excerto 28, o conteúdo informacional do 45º parágrafo ao 49º parágrafo, em TO2, refere-

se ao passo Indica a estrutura do(s) capítulo(s), em que o autor explicita como estão 

organizados os assuntos abordados em cada um dos cinco capítulos. Em TC2, o 
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copidesque opta por reunir o conteúdo relacionado à estrutura dos capítulos em apenas um 

parágrafo (34º), o que favorece a unidade textual. 

 

Em TC2, a Introdução e as Considerações Finais não são consideradas capítulos, por isso o 

conteúdo das proposições 1 e 5, em TO2, que tratam respectivamente do conteúdo da 

Introdução e das Considerações Finais, foi eliminado. Dessa forma, o copidesque faz 

referência à organização da dissertação em três capítulos.  

 

A proposição 2, em TO2, traz o conteúdo do capítulo 2, que em TC2 passa a compor o 

capítulo 1, alteração evidenciada pela substituição do segmento “O capítulo 2 é dedicado 

`revisão da literatura [...]”, em TO2, por “No capítulo 1, apresenta-se a revisão da literatura 

[...]”, em TC2, retextualização que favorece a coesão. Em razão da eliminação da porção 

textual presente na proposição 1 e na proposição 5 em TO2, ocorre a reordenação de 

parágrafos em TC2. 

 

Notamos que em TO2, proposição 3, o autor faz referência ao capítulo 3: “O capítulo 3 trata 

da metodologia [...]”; em TC2, após as alterações do copidesque, temos “No capítulo 2, 

explicita-se a metodologia [...]”, substituição que favorece a coesão, uma vez que resulta da 

reordenação dos parágrafos constantes em TO2, que lhes confere unidade textual.   

 

Em TO2, proposição 4, temos a referência ao capítulo 4, que em TC2 passa a ser o capítulo 

3. No que se refere ao conteúdo do capítulo 3, em TO2, temos o segmento “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”, que em TC2 é substituído por “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”. O profissional de texto elenca de forma mais objetiva os resultados da 

pesquisa em relação ao que foi observado sobre as barreiras contábeis percebidas pelos 

profissionais e acadêmicos da área e sobre as características exigidas no novo contexto. 

 

Ainda nessa mesma proposição, o segmento “e a relação dos achados da pesquisa com a 

literatura apresentada”, presente em TO2, é eliminado em TC2, uma vez que a informação 

parece não ser tão relevante para o texto introdutório. Nesse caso, o leitor é capaz de inferir 
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que os resultados da pesquisa serão relacionados com o aporte teórico elencado ao longo 

dos capítulos, o que justificaria a seleção da fundamentação teórica da dissertação.  

 

Essas alterações visam a manter a unidade textual e o encadeamento, não apenas em 

relação à materialidade linguística, mas também em relação às ideias apresentadas, o que, 

por sua vez, concorre para que o leitor construa os sentidos necessários para a 

compreensão do texto. 

 

A seguir, apresentamos de forma sistematizada as operações de retextualização 

observadas no excerto, bem como os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

Quadro 36. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 28  (texto 2) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Indica estrutura do(s) capítulo(s) 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

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. 

 
 
 

ᴓ 

 
 
 
 

eliminação 

 
 
 
 

coesão 

O capítulo 2 [...] No capítulo 1 [...] substituição/ 
reordenação 

coesão 

O capítulo 3 [...] 
 

No capítulo 2 [...]  substituição/ 
reordenação 

coesão 

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. 

explicita-se a 
metodologia de 
pesquisa, 
considerando-se os 
procedimentos 
adotados na coleta de 
informações, na análise 
e interpretação dos 
dados obtidos. 

 
Substituição 

 

 
informatividade 

O Capítulo 4 [...] No capítulo 3 [...] 
 

substituição/ 
reordenação 

coesão 
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apresenta os resultados 
da pesquisa realizada 
junto aos profissionais, 
apontando as principais 
barreiras percebidas 
pelos mesmos, as 
características 
necessárias aos 
contadores neste novo 
cenário [...] 
 
 

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. 

substituição coesão 

[...] e a relação dos 
achados da pesquisa 
com a literatura 
apresentada. 

ᴓ eliminação informatividade 

No capítulo 5 a 
conclusão, onde serão 
resgatados os objetivos 
propostos no capítulo 1 
de modo a constatar se 
eles foram efetivamente 
alcançados. 

ᴓ eliminação coesão 

 

 Passo – Informa credenciais do pesquisador 

 

Excerto 29 

 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

2
3
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 1. [...] experiência de três anos 

na função de tutora presencial 
da Instituição em um de seus 
polos [...] 

8
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] tutora presencial em um dos 
polos de um curso de 
graduação em Pedagogia a 
distância, oferecido pela 
UFSCar.  

Texto 1 

 

O passo Informa credenciais do pesquisador tem como propósito comunicativo apresentar o 

pesquisador como alguém que tem experiência na área de estudo e que, assim, está apto a 

desenvolver a investigação. Por meio desse movimento, o pesquisador atesta sua capacidade e o 

conhecimento necessário para contribuir para o avanço do campo d estudos, bem como busca 

conquistar a atenção do leitor.  

 

Observamos que na proposição 1, TO1, o trecho “experiência de três anos na função de” foi 

eliminado em TC1. No texto original, entendemos que o foco está no tempo de experiência, “três 
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anos”, que em TC1 recai sobre a profissão exercida, “tutora presencial”, o que parece indicar a 

intenção do copidesque de tornar relevante o papel exercido pelo autor do texto, mais do que o tempo 

de trabalho na função. Essa ênfase nas credenciais do pesquisador é reforçada pelo segmento “de 

um curso de graduação em Pedagogia a distância, oferecido pela UFSCar”, que o copidesque insere 

a fim de atestar a autoridade do autor para tratar do assunto: o autor da dissertação é tutor, de um 

curso superior em uma universidade federal. A nosso ver, tais alterações visam a fazer com que a 

pesquisa desenvolvida se estabeleça como uma efetiva contribuição para a área de estudos, uma vez 

que seu autor fala de um lugar institucional relevante. 

A seguir, apresentamos de forma sistematizada as operações de retextualização observadas no 

excerto, bem como os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

Quadro 37. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 29 (texto 1) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Informa credenciais do pesquisador 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

[...] experiência de três 
anos na função de [...] 

ᴓ eliminação intencionalidade 

ᴓ [...] de um curso de 
graduação em 
Pedagogia a distância, 
oferecido pela UFSCar. 

inserção intencionalidade 

 

Excerto 30 

 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

4
1
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Pode-se também considerar  
2. a experiência do autor como 

profissional da área e participante 
de grupos de discussão e fóruns 
sobre o tema, [...]. 

 3
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. ᴓ 
2. A experiência do pesquisador como 

profissional da área contábil e 
participante de grupos de discussão 
e fóruns sobre o tema [...]. 

Texto 2 

 

No excerto 30, notamos que a eliminação do segmento “Pode-se também considerar”, 

proposição 1, TO2, confere ao texto um grau maior de certeza em relação ao fato de a 

experiência do pesquisador ser um fator relevante no que se refere à abordagem dada ao 

assunto. Em TC2, ao considerar o trecho “A experiência do pesquisador como profissional 

[...]” como um novo período, por meio da operação de substituição, o copidesque enfatiza, a 

experiência do autor do texto como profissional da área de contabilidade e como participante 

de fóruns e de grupos de discussão que tratam do tema. Ambas as alterações visam a dar 

ao texto maior credibilidade e buscam a adesão do leitor. 
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A seguir, apresentamos de forma sistematizada as operações de retextualização 

observadas no excerto, bem como os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

Quadro 38. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 30  (texto 2) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Informa credenciais do pesquisador 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

Pode-se também 
considerar 

ᴓ eliminação intencionalidade 

a experiência do autor 
como profissional da área 
[...] 

A experiência do 
pesquisador como 
profissional da área [...] 

substituição intencionalidade 

 

 Passo – Sugere futuras aplicações 

Excerto 31 
 Texto original (TO1)  Texto copidescado (TC1) 

4
5
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. [...] acreditamos que ela poderá 
contribuir para a formação de 
professores que pretendem atuar 
em Educação a Distância  

2. e também para os responsáveis 
pela implantação dessa 
modalidade de educação nas 
instituições de ensino,  

3. uma vez que poderá contribuir 
como um referencial de estudo 
para a formação de seus 
docentes. 

1
6
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Acreditamos que poderá 
contribuir para a formação de 
professores que pretendem 
atuar na área  

2. e também fornecer subsídios 
aos responsáveis pela 
implantação desse modelo em 
instituições de ensino. 

 
3. ᴓ 

Texto 1 

 

Por meio do passo retórico em análise, o pesquisador indica em que medida os resultados 

de seu estudo podem contribuir para a área de conhecimento e como podem ser aplicados 

por outros pesquisadores. Esse conteúdo informacional, serve para explicitar a relevância 

da investigação para a área de pesquisa, bem como para a própria sociedade.  

 

Na proposição 1, TO1, temos a eliminação do pronome “ela”, que em TC1 fica subentendido 

no trecho “Acreditamos que poderá contribuir”, uma vez que o referente, “dissertação”, já foi 

apresentado antes e é facilmente retomado no texto. Essa operação de retextualização 

favorece a coesão, a unidade textual, pois, em trechos mais extensos, é maior a 
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necessidade de “garantir as marcas da continuidade” para guiar o “interlocutor na 

identificação dos laços”, bem como promover a fluidez textual (Antunes, 2005: 123).  

 

Já na proposição 2, notamos que em TC1 o copidesque, para manter o paralelismo com a 

construção anterior “poderá contribuir”, substitui o segmento “para os”, em TO1, por 

“fornecer subsídios aos”, que acaba por privilegiar a coesão (poderá contribuir e [poderá] 

fornecer subsídios aos). Antunes (2005: 64) assinala que o paralelismo não diz respeito à 

norma gramatical, mas ao estilo. Trata-se de uma diretriz que confere ao enunciado certa 

harmonia, além do que constitui um recurso coesivo que deixa o segmento textual “numa 

simetria que é por si só articuladora”. 

 

Por fim, a proposição 3, TO1, é eliminada em TC1 por referir-se a um conteúdo 

informacional (a contribuição do estudo para a formação de professores) já apresentado na 

proposição 1, no texto original. Essa operação de retextualização favorece a 

informatividade, uma vez que suprime segmentos textuais repetitivos. 

 

A seguir, apresentamos de forma sistematizada as operações de retextualização 

observadas no excerto, bem como os princípios de textualidade a elas relacionados. 

 

Quadro 39. Operações de retextualização e princípios de textualidade excerto 31  (texto 1) 
Movimento 3 – Ocupa o nicho 

Passo – Sugere futuras aplicações 

TO1 TC1 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

[...] acreditamos que ela 
poderá contribuir 

Acreditamos que poderá 
contribuir [...] 

eliminação coesão 

[...] e também para os 
responsáveis como 
profissional da área [...] 

[...] e também fornecer 
[...] 

substituição coesão 

uma vez que poderá 
contribuir como um 
referencial de estudo 
para a formação de 
seus docentes. 

ᴓ eliminação informatividade 

 
 

Excerto 32 
 Texto original (TO2)  Texto copidescado (TC2) 

4
0
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. ᴓ 

2. ᴓ 

2
9
º 

p
a
rá

g
ra

fo
 

1. Acredita-se que  

2. para adoção de normas contábeis 
internacionais 

Texto 2 
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Na proposição 1, em TC2, temos a inserção do segmento “Acredita-se que”, inexistente em 

TO2. Notamos que a expressão “Acredita-se” privilegia a intencionalidade, uma vez que o 

copidesque visa a neutralizar a voz do autor e a conferir maior objetividade ao texto 

científico.  

 

Da mesma forma, observamos a inserção do segmento “para adoção de normas contábeis 

internacionais” inexistente em TO2. A inserção dessa porção textual favorece a coesão por 

retomar uma ideia já apresentada no texto, mas que está distante. De acordo com Antunes 

(2005), a repetição de um vocábulo ou de uma sequência de palavras que já ocorreram 

antes no texto constitui um recurso reiterativo, que caracteriza a continuidade textual e 

promove a fluidez.  

 
Quadro 40. Operações de retextualização e princípios de textualidade - excerto 32  (texto 2) 

Movimento 3 – Ocupa o nicho 
Passo – Sugere futuras aplicações 

TO2 TC2 
OPERAÇÕES DE 

RETEXTUALIZAÇÃO 
PRINCÍPIOS DE 
TEXTUALIDADE 

ᴓ Acredita-se que [...] 
 

inserção intencionalidade 

ᴓ [...] para adoção de normas 
contábeis internacionais [...] 

inserção coesão 

 

 

 

Por meio da análise empreendida, acreditamos que foi possível confirmar nossa hipótese de 

que o conhecimento acerca da organização retórica de gêneros, das operações de 

retextualização, assim como o repertório relacionado aos princípios de textualidade, quando 

utilizados em conjunto, constituem um importante subsídio para o aprimoramento do 

trabalho que o copidesque realiza, perspectiva que vai além de questões pertinentes ao que 

prescreve a gramática e abarca o que, a nosso ver, envolve o que Bazerman (2007: 53) 

entende como “estar engajado com a escrita em cenários sociais particulares”. Tal 

abordagem tem uma carga social bastante relevante, uma vez que o profissional de texto, 

como podemos observar por meio dos excertos apresentados, acaba por manipular 

múltiplos elementos do texto, o que requer relações complexas com a memória, com 

documentos e com pessoas, ou seja, trata-se de uma relação interacional com o texto, com 

o autor e com o contexto comunicativo.  
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Como destacamos anteriormente, apesar de relacionarmos os movimentos e passos 

retóricos, as operações de retextualização e os princípios de textualidade como sendo 

ocorrências isoladas, com vistas a dar um tratamento mais didático à análise, a 

manifestação deles é simultânea e, muitas vezes, sobrepõem-se uns aos outros, o que 

coloca em relevo o caráter dinâmico e interacional da língua. Sabemos que ao 

identificarmos, por exemplo, uma operação de substituição que privilegia a informatividade, 

também o princípio da intencionalidade pode estar sendo favorecido.  

 

Nessa direção, lembramos que “as palavras não apenas significam, mas fazem coisas” 

(Bazerman, 2006a: 25), ou seja, não podemos supor que haja um enunciado sequer 

desprovido de intencionalidade, uma vez que, todo ato comunicativo é uma ação social. 

Assim, todo texto escrito é “imbuído de agência” (Bazerman, 2006b: 11), pois agimos por 

meio de palavras, ação condicionada por fatores socioculturais e históricos. 

 

A fim de organizarmos os dados obtidos por meio da análise, apresentamos algumas 

regularidades observadas. Nos três quadros a seguir (quadros 41, 42 e 43), apresentamos o 

número de ocorrências das operações de retextualização e dos princípios de textualidade 

conforme cada movimento retórico. A cor cinza que preenche algumas células indica que 

não identificamos nenhuma ocorrência. 

Quadro 41 ‒ Movimento 1 – Estabelece o território 

  

          Princípios               
 
 

 
Operações 

In
fo

rm
a
ti

v
id

a
d

e
 

In
te

n
c
io

n
a
li
d

a
d

e
 

A
c
e
it

a
b

il
id

a
d

e
 

C
o

e
s
ã
o

 

C
o

e
rê

n
c
ia

 

In
te

rt
e
x
tu

a
li
d

a
d

e
 

S
it

u
c
io

n
a
li
d

a
d

e
 

Eliminação 9 1 1     

Substituição 1 7 2 3 2   

Formatação  3      

Inserção  2  1  1  

Adequação 
gramatical 

 1      

Deslocamento  1  1    

Reordenação        

Elaborado pela autora 
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Em relação às ocorrências observadas no movimento 1, notamos que o princípio da 

intencionalidade é o mais frequente, com 15 ocorrências concretizadas por todas as 

operações de retextualização, exceto pela reordenação. A operação de retextualização mais 

recorrente no que se refere a favorecer o princípio da intencionalidade foi a substituição, 

uma indicação de que o copidesque buscou imprimir a essa operação uma carga 

significativa maior do que apenas aquela relativa à mera troca vocabular. Entendemos que a 

orientação para esse princípio, privilegiado por operações de retextualização variadas, serve 

para apresentar um território de conhecimento e, por conseguinte, mostrar a relevância do 

seu estudo dentro dele.  

 

No que diz respeito ao princípio da informatividade, a operação de retextualização mais 

frequente é a eliminação, com 9 ocorrências, o que pode indicar que ambos os textos 

selecionados apresentam conteúdo informativo em excesso, aspecto que demanda do 

copidesque um maior esforço para transformar informações de primeira ordem em 

informações de segunda ordem. Essa constatação pode ser reforçada pelo fato de que não 

houve nenhuma ocorrência da operação de inserção em relação ao princípio de 

informatividade, o que parece indicar excesso de conteúdo, pelo menos em relação ao 

movimento 1. 

 

Lembramos que, de acordo com Beaugrande e Dressler (1981), ao eliminar informações de 

primeira ordem, aquelas consideradas mais óbvias, o conteúdo passa a representar 

informações de segunda ordem, cuja compreensão demanda um processamento cognitivo 

mais intenso por parte do leitor, o que pode tornar o texto mais interessante e atrativo, como 

já pontuamos. Embora a omissão total de trechos de um texto possa parecer inadequada, 

em alguns casos, ela concorre justamente para que esse texto tenha um nível mais alto de 

informatividade. 

 

Como o conteúdo informacional parecia extenso para figurar em um texto introdutório, 

entendemos que o profissional de texto eliminou o excesso tendo em vista as características 

do gênero e a comunidade discursiva ao qual ele é dirigido, o que demonstra que o 

conhecimento desses aspectos pode contribuir para que o copidesque paute seu trabalho 

não apenas em elementos gramaticais e normativos, mas também, e mais ainda, em teorias 

que lhe permitam dar conta da abrangência de sua atuação, especialmente no caso de 

textos acadêmicos.  
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No que se refere aos princípios de coesão e coerência, as ocorrências não foram muito 

frequentes, respectivamente, cinco e duas, com operações de retextualização variadas. A 

pouca quantidade de ocorrências desses princípios pode ser uma indicação de que, ao 

menos no movimento 1, o copidesque não detectou muitos problemas que pudessem 

prejudicar a fluidez textual, o encadeamento das ideias e a clareza. 

 

Notamos que o princípio de intertextualidade teve apenas uma ocorrência, concretizada 

por meio da operação de inserção. Em razão de o movimento Estabelece o território 

demanda certo esforço por parte do autor para apresentar o campo de estudo em que sua 

pesquisa está inserida, acreditamos que esse princípio pode ser mais explorado no sentido 

de reforçar o posicionamento do autor com base em outros dizeres, em pesquisas já 

realizadas.  

 

Quanto ao princípio da situacionalidade, não observamos ocorrências no movimento 1. 

Lembramos que a situacionalidade refere-se às condições que tornam um texto adequado a 

determinada situação comunicativa. Para que se estabeleça, é preciso que elementos como 

tipologia, gênero textual, estrutura retórica e seleção lexical sejam condizentes com o 

contexto em que determinado texto ocorre. Assim, entendemos que a baixa incidência 

desse princípio em todos os três movimentos retóricos indica que os textos que compõem o 

corpus desta pesquisa satisfazem a situação comunicativa em que ocorrem, ou seja, o 

contexto acadêmico, ainda que outros princípios não tenham sido observados.  

 

As alterações realizadas pelo copidesque indicam que no processo de aprimoramento 

textual não estão envolvidos apenas aspectos relacionados à correção linguística, uma vez 

que ele também abrange, entre outros elementos, a análise do contexto comunicativo e as 

possíveis interpretações do leitor. 
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Quadro 42 ‒ Movimento 2 – Estabelece o nicho 

 

                                  
           Princípios 
 
 
Operações 

 In
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rm
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id

a
d

e
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d

a
d
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A
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a
b
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d

e
 

C
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e
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e
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n
c
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e
x
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a
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d

a
d

e
 

S
it

u
c
io

n
a
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d

a
d

e
 

Eliminação 5   2    

Substituição 3 3  6 1   

Formatação        

Inserção 3 4 1 3   1 

Adequação 
gramatical 

   3    

Deslocamento  1  1    

Reordenação    1    

Elaborado pela autora 

 

No que se refere às ocorrências observadas no movimento 2, a mais frequente está 

relacionada ao princípio da coesão, concretizado, na maioria das vezes (seis), por meio da 

operação de substituição, o que demonstra que em alguns pontos do texto a seleção 

lexical não estava adequada ao movimento.    

 

Outras operações de retextualização levaram ao estabelecimento da coesão: no caso da 

inserção, três ocorrências; no que se refere à eliminação, duas; em relação à adequação 

gramatical, três; à reordenação e ao deslocamento, uma ocorrência de cada. Como 

podemos observar, por meio de operações de retextualização diversas é possível privilegiar 

um mesmo princípio de textualidade, o que demonstra que nem as operações nem os 

princípios são estanques no que se refere à sua realização. 

 

De acordo com Antunes (2005), a coesão tem como funções promover e sinalizar as 

articulações dos segmentos, possibilitando-lhes sua continuidade e unidade, assim, ela não 

apenas “estabelece os nexos que ligam as subpartes do texto como também sinaliza, marca 

onde estão esses nexos e quais os pontos que eles articulam” (Antunes: 2005: 164).  
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Koch (2009), fundamentada nos estudos de vários teóricos, como Halliday e Hassan e 

Beaugrande e Dressler, pondera que, por um lado, a coesão não é condição essencial nem 

suficiente para que um texto seja considerado um texto, por outro, é a coesão, por meio de 

elementos coesivos, que confere ao texto maior legibilidade e possibilita evidenciar as 

relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que a compõem. A autora continua 

destacando que em textos científicos e argumentativos, por exemplo, a coesão é muito 

desejável, uma vez que é a manifestação superficial da coerência.  

 

Dessa forma, a coesão é um importante fator na construção da tessitura textual e, como 

consequência, de sentidos por parte do leitor. Nessa direção, o copidesque, ao buscar 

estabelecer a coesão por meio de operações de retextualização diversas concorre para que 

o texto se torne um evento comunicativo bem-sucedido na esfera comunicativa do qual faz 

parte. 

 

Especificamente em relação ao propósito comunicativo do movimento 2, qual seja, construir 

um nicho, um espaço no campo de conhecimento em que a pesquisa possa se inscrever, 

entendemos que as estratégias retóricas empregadas para alcançá-lo devam ser bem 

articuladas entre si, de modo que o autor se estabeleça no espaço e ofereça ao leitor um 

panorama consistente acerca do que trata sua pesquisa. 

 

Outro princípio recorrente no movimento 2 foi o da informatividade, que ocorreu por meio 

de três operações de retextualização: eliminação, substituição e inserção. Assim como no 

movimento 1, aqui a operação de eliminação foi mais recorrente (cinco), mas, 

diferentemente do que observamos anteriormente, aqui houve certo equilíbrio entre 

informações eliminadas e informações inseridas (três), o que indica que nesse movimento 

não foi observado excesso tão significativo em relação ao conteúdo informacional. 

 

Em relação ao princípio da intencionalidade, as ocorrências foram em número significativo 

(oito). A nosso ver, nesse movimento, que tem como propósito comunicativo criar um 

espaço em que a pesquisa possa ser inserida, o papel da intencionalidade é muito 

significativo, uma vez que é por meio dele que o autor busca convencer o leitor de que a 

pesquisa realizada é relevante para a área como um produto intelectual que trará 

contribuições para o avanço científico quer seja do campo de estudos, quer seja de outros 

pesquisadores individualmente. 
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A nosso ver, a avaliação por parte do copidesque das operações de retextualização a serem 

empregadas para aprimorar o texto não é uma questão meramente formal, uma vez que 

envolve o conhecimento acerca das relações textuais que podem ser estabelecidas e que 

são necessárias para a compreensão, de modo que o leitor possa construir os sentidos 

necessários para reconhecer o texto como relevante para a área de pesquisa em que está 

inserido.  

Quadro 43 ‒ Movimento 3 – Ocupa o nicho 
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Eliminação 11 5  7 2   

Substituição 4 12  7 3   

Formatação        

Inserção 4 5  4 1   

Adequação 
gramatical 

       

Deslocamento     1   

Reordenação  1  3    

Elaborado pela autora 

 

No movimento 3, notamos que o princípio da intencionalidade é o mais frequente (23 

ocorrências). Em relação às operações de retextualização, é mais recorrente por meio da 

substituição. Essa constatação nos leva a considerar que ao tentar ocupar o nicho que 

criou ao longo dos movimentos anteriores, o autor intensifica o esforço retórico para mostrar 

que sua pesquisa tem relevância no território de conhecimento apresentado e, assim, tem 

condições de se estabelecer no campo de conhecimento.  

 

Mais do que apenas indicar uma alteração superficial, sem maiores implicações para o 

texto, a substituição, dependendo da intenção do produtor do texto, constitui um meio para 

conferir força persuasiva ao enunciado. Assim, é natural que a intencionalidade se mostre 

de forma mais evidente, tendo em vista a necessidade de convencer o leitor da importância 

Operações 

Princípios 
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da pesquisa, o que é crucial em se tratando de leitores que compõem a banca examinadora, 

por exemplo. 

 

Como notamos anteriormente, os princípios não ocorrem de forma isolada, ao princípio da 

intencionalidade pode subjazer outros princípios, como o da aceitabilidade, como destacam 

Beaugrande e Dressler (1981). No caso no movimento em análise, embora a aceitabilidade 

não tenha se manifestado de forma mais evidente em relação aos demais princípios no 

corpus selecionado, sabemos que ela está intrinsecamente relacionada à intencionalidade, 

uma vez que sempre há a intenção por parte do autor de um texto de que sua produção seja 

aceita e entendida pelo interlocutor como um texto provido de sentidos. 

 

A coesão também é um princípio recorrente no corpus (21 ocorrências) e sua manifestação 

deu-se de forma mais frequente por meio das operações de eliminação e substituição, das 

quais o copidesque se valeu para conferir unidade textual a determinadas porções de texto, 

de modo a fazer com que o todo textual faça sentido para o leitor. 

 

A informatividade é outro princípio frequente, com 19 ocorrências no movimento 3, e sua 

maior incidência se dá por meio da operação de eliminação. Como pontuamos 

anteriormente, o excesso informacional pode levar o copidesque a suprimir porções textuais 

que não sejam relevantes para a construção de sentidos por parte do leitor. A supressão de 

porções textuais visa a equilibrar a previsibilidade e o grau de informatividade de um texto. 

Como pontuam Beaugrande e Dressler (1981), quanto maior a previsibilidade das 

informações de um texto, mesmo informativo ele será; quanto menos previsíveis as 

informações, mais informativo ele será. Assim, a informatividade tem um papel relevante nos 

arranjos possíveis que podemos dar a um texto, considerando as estratégias retóricas das 

quais podemos nos valer para fazer com que os movimentos retóricos cumpram seus 

respectivos propósitos. 

 

Entendemos que o excesso de informações consideradas não relevantes, na introdução, 

pode prejudicar a compreensão, uma vez que estão sendo apresentadas informações além 

do que caracteriza o gênero. Nessa direção, justamente a omissão de determinadas 

informações concorre para que o leitor minimize o esforço no processamento da atenção 

(Beaugrande; Dressler, 1981) e seja compelido a fazer a leitura do texto.  
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Acreditamos que o conhecimento que o profissional de texto demonstra ter em relação ao 

tratamento textual dispensado aos textos que compõem o corpus desta pesquisa, o que 

percebemos por meio das alterações realizadas ao longo dos movimentos retóricos, 

contribui para o aprimoramento textual em uma perspectiva que vai além de questões 

pertinentes ao que prescreve a gramática, como já enfatizamos anteriormente, e abarca a 

perspectiva interacional que adotamos neste estudo, uma vez que consideramos a 

copidescagem não uma atividade meramente corretiva, mas, antes, de construção de 

sentidos em que se leva em conta a relação que é possível estabelecer entre texto, 

copidesque, autor e leitores em potencial. 
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Nesta investigação, analisamos excertos de textos de introdução de dissertação de 

mestrado de modo a evidenciar a atividade de copidescagem realizada pelo profissional de 

texto. Tomamos como ponto de partida para esse exame a organização retórica do gênero, 

constituída por movimentos e passos. Em cada proposição, verificamos a ocorrência da 

respectiva operação de retextualização e, posteriormente, o princípio de textualidade 

relacionado. Na sequência, tecemos comentários buscando uma compreensão mais 

abrangente da extensão da atuação do copidesque nos textos selecionados. 

 

Postulamos que o conhecimento da organização retórica, das operações de retextualização 

e dos princípios de textualidade podem auxiliar o copidesque na sua prática profissional, 

proporcionando-lhe subsídios consistentes para promover alterações no texto do autor.  

 

Baseamo-nos no pressuposto de que a copidescagem, para ser de fato colaborativa, não 

deve se pautar apenas na correção gramatical. A nosso ver, aspectos pragmáticos e 

cognitivos devem ser considerados no processo de tratamento de textos. Nessa direção, 

entendemos essa prática profissional como lugar de interação em que os sujeitos assumem 

de modo conjunto a responsabilidade de construir sentidos apropriados à situação 

comunicativa e, dessa forma, esforçam-se para que determinado evento comunicativo seja 

eficaz. 

 

Consideramos, neste estudo, a perspectiva sociointeracional segundo a qual as ações 

linguísticas ocorrem por meio de um processo que é compartilhado pelos sujeitos 

participantes do ato comunicativo. Tal processo pressupõe o envolvimento em ações em 

que a língua é a propulsora para o desencadeamento de atos linguísticos que acontecem de 

forma conjunta entre os indivíduos. As ações, por sua vez, englobam contextos sociais, 

finalidades sociais e papéis distribuídos socialmente (Koch; Cunha-Lima, 2009). 

 

Desse ponto de vista, a copidescagem não é uma atividade que acontece de modo isolado, 

trata-se, antes, de um exercício colaborativo de aprimoramento textual e de expressão de 

sentidos. O autor, por meio de outro olhar, distanciado de sua produção, pode perceber, por 

meio das alterações e sugestões apresentadas pelo copidesque, problemas não percebidos 

antes, bem como refletir sobre as possíveis leituras que seu texto pode suscitar. Essa 

dinâmica expande a concepção de copidescagem para além do fundamentalmente 

linguístico. 
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Ao longo da análise das proposições de cada excerto, identificamos as operações de 

retextualização ocorridas nos segmentos, a saber: eliminação, inserção, formatação, 

substituição, reordenação, adequação gramatical e deslocamento. Embora tenhamos 

indicado, em grande parte dos segmentos, uma única operação a cada vez, de modo a 

tornar a exposição mais didática, sabemos que tais operações podem se sobrepor e ocorrer 

simultaneamente, assim como os princípios de textualidade. Isso demonstra que a 

copidescagem é uma atividade complexa e que exige o conhecimento de teorias linguísticas 

que permitam ao copidesque explorar as inúmeras possibilidades de cada alteração textual 

em relação às possíveis leituras que podem ser feitas pelo interlocutor, bem como aos 

sentidos que podem ser produzidos. 

 

Da mesma forma, notamos que o tratamento textual realizado com base no conhecimento 

da organização retórica do gênero, das operações de retextualização e dos princípios de 

textualidade é possível ter uma visão mais ampla da extensão de determinada alteração. 

Por exemplo, uma modificação que pode parecer simples, como dar destaque em itálico a 

determinada porção textual, pode ter implicações significativas na construção de sentidos 

por parte do leitor. A nosso ver, esse conhecimento potencializa a capacidade do 

copidesque de avaliar com mais propriedade os possíveis resultados das alterações que 

efetua.  

 

Uma vez que nos guiamos pela concepção segundo a qual os gêneros textuais são formas 

de agir no mundo e moldam nossas vidas na sociedade, entendemos a copidescagem como 

uma prática que, norteada pela perspectiva da organização retórica, pode contribuir para 

que o gênero textual alcance seu propósito comunicativo e não apenas para que o texto se 

apresente correto do ponto de vista gramatical.  

 

Assim, compreender como determinado gênero se constitui retoricamente, de modo que 

seja possível elaborar textos mais significativos, não é responsabilidade somente do autor. 

Do lado do copidesque há também a necessidade de compreender o gênero com o qual 

trabalha, sua estrutura tipificada, coerções e atitudes linguísticas apropriadas, para que 

possa fazer com que por meio dele o autor firme sua presença social em determinado 

campo de conhecimento. Nessa direção, a copidescagem também é um meio de agir 

socialmente, de realizar pensamentos de modo compartilhado. 
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Sabemos que as reflexões apresentadas neste estudo não esgotam as possibilidades de 

abordagem para a atividade de copidescagem. Uma vez que vivemos em um mundo que 

sofre rápidas mudanças e que por isso cada vez mais nos é exigido adotar perspectivas 

múltiplas de determinado objeto, faz-se necessário buscar subsídios teóricos que nos 

permitam dar conta da complexidade que é lidar com a informação.  

 

Manusear o texto do outro pressupõe adotarmos um posicionamento colaborativo no que se 

refere ao tratamento textual, afinal, autor e copidesque têm um objetivo em comum: tornar o 

texto um evento comunicativo bem-sucedido e, para que isso ocorra, dispor apenas do 

conhecimento normativo não é suficiente, como buscamos demonstrar por meio da análise. 

 

No que se refere ao contexto acadêmico, a copidescagem de textos produzidos nesse 

ambiente requer que o copidesque busque conhecimentos acerca da estrutura retórica dos 

mais variados gêneros, para que seja possível explorar as possibilidades de retextualização 

que possam tornar o texto “uma ferramenta de agência”, nas palavras de Bazerman 

(2006b), e não apenas uma sequência de palavras e frases sem significado social. 

 

A nosso ver, é possível desenvolver a análise que empreendemos considerando outros 

gêneros textuais, o que representa uma possibilidade de ampliação dos estudos, 

especialmente no que se refere a compreender de forma mais abrangente a prática da 

copidescagem e, consequentemente, aprimorar não apenas nossa atuação profissional, 

mas também propiciar isso a outros copidesques. 
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Anexo 1 

 

TO 1 (Texto original 1) 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos 

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) 
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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 

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.  

M2 -  Estabelece o nicho 

 

Indica um problema/ uma 

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 

Informa materiais/ sujeitos 
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parte diagnóstica ou avaliativa das atividades realizadas pelos 

alunos. 

 

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 

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 

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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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)  

 

 

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 da dissertação 

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, 

Indica a estrutura do(s) capítulo(s) 
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(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.  

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 

Valsiner (1996); Vygotsky (1984- 2007);  

Assume posicionamento teórico 

 

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  
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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 

propósitos comunicativos reconhecíveis de cada gênero há 

também aqueles que são específicos de cada sujeito produtor 

do gênero.  

Revisa pesquisas anteriores 

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) 
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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 2 

 

TC 1 (Texto copidescado 1) 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos 

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 

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 

Revisa pesquisas anteriores 

Faz generalizações sobre o 

tópico 
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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. 

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.  

 

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 3  

TO 2 (Texto original 2) 

 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos 

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 Commission1 (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).  

1A 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 

M3 - Ocupa o nicho 
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Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP), que no 

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).  

2A 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 consolidadas3 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 individuais4 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.  

3Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um 

grupo de empresas, normalmente controladora e controladas, 
apresentadas como se fossem uma única entidade.  

4Demonstrações individuais, ou da controladora, são as 

demonstrações de uma única companhia. Normalmente são 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

 

 

 

M3 - Ocupa o nicho  

Define termo(s)  
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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.  

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 
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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 

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 abertas5. 

As demonstrações contábeis individuais de empresas abertas e 

as demonstrações das empresas fechadas6 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.  

5Empresas 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.  

6Empresas 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 

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 
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 União Européia, onde a mudança na maioria dos países está 

restrita às demonstrações consolidadas.  

 

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 

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.  

M3 - Ocupa o nicho 

Faz previsão(sões) 

 

 

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 
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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 

entrevistados apenas os seis tópicos pré-definidos com base na 

revisão da literatura.  

Descreve a metodologia 

 

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 
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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 

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)  

M2 - Estabelece o nicho  

Especifica o contexto da pesquisa 

 

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 

Especifica o contexto da pesquisa 
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encobertos por muitas dúvidas. [...] ao pedir que as 

empresas fizessem alguns ajustes já a partir do 
primeiro trimestre.”  (JORNAL VALOR ONLINE) 

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) 

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) 
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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 4 

 

TC 2 (Texto copidescado 2) 

Parágrafos Trechos Movimentos/Passos 

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 Commission1  (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).  

 

1A 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 

Enron e Worldcom o modelo norte-americano, fortemente calcado 

na regulação detalhada, sofreu um certo descrédito. 

 

Faz generalizações sobre o tópico  
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5º  

 

 

Por conseguinte, 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).  

 

2A 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 consolidadas3 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 individuais4 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.  

 

 

3Demonstrações consolidadas são as demonstrações de um 

grupo de empresas, normalmente controladora e controladas, 
apresentadas como se fossem uma única entidade.  

4Demonstrações 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)  
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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).  

M2 - Estabelece o território 

Especifica o contexto da pesquisa 

 

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 

M2 - Estabelece o nicho 

Indica um problema/ uma 
necessidade 
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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.  

 

15º 

Para melhor compreensão da instauração desse problema, faz-se 

necessário explicitar as inquietações nas quais ele se sustenta 

Street e Larson (2004), 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 abertas5. As demonstrações contábeis individuais 

dessas organizações e as demonstrações das empresas 

fechadas6, 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. 

 

5Empresas 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.  

6Empresas 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.  

M1 - Estabelece o território  

Revisa pesquisas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

M2 - Estabelece o nicho  
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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. 

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 

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 

seu patrimônio.  

M3 - Ocupa o nicho 

 

 

Faz previsão(ões) 

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 

M1 - Estabelece o território  
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 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.  

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 

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).  

 

M2 - Estabelece o nicho  

 

Especifica o contexto da pesquisa  

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). 

 

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 

Informa credenciais do pesquisador 
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profissionais desse universo não estejam totalmente preparados 

para uma nova contabilidade.  

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 

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.  

Indica a estrutura dos capítulos  

 

 


