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Resumo 

 
 
 

Os estudos que tomam a análise dos gêneros discursivos acadêmicos, baseados na 

teoria swalesiana, como ponto de partida para o trabalho com a linguagem na 

academia têm crescido consideravelmente. A aplicabilidade do modelo CARS 

(creat a research space, SWALES, 1990) é bastante aceita para a análise retórica 

de resumos, resenhas e artigos, dentre outros gêneros discursivos. Neste trabalho 

essa aplicabilidade está voltada para a análise do gênero discursivo monografia, 

produzido por estudantes do curso de Licenciatura em Letras, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, nas habilitações em Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa e Língua Espanhola. A pesquisa tem como objetivos descrever e analisar o 

padrão retórico que norteia a produção/construção de cada seção constitutiva do 

gênero monografia de graduação e, com base nesse esquema composicional, 

propor uma sequência didática que auxilie o graduando de Letras no aprimoramento 

da elaboração e redação da monografia, enquanto trabalho de conclusão de curso 

de graduação-TCC. O corpus é constituído de versões finais de monografias dos 

graduandos. O escopo teórico sustenta-se em Bakhtin (2003[1979]), Swales (1990), 

Biasi-Rodrigues (1995), Bezerra, (2001; 2006), Motta-Roth; Hendges, (2010) Rego, 

(2012), dentre outros. Os resultados apontam distintas realidades na construção do 

padrão retórico do gênero em análise, entre os sujeitos pesquisados, as quais 

precisam ser consideradas no planejamento e na operacionalização das sequências 

didáticas, conforme necessidades de cada habilitação/turma. A descrição e análise 

do padrão retórico evidenciado nas produções monográficas e a proposta de 

trabalho didático com base nessa realidade são as contribuições centrais do 

trabalho. Espera-se que esse ato investigativo possa subsidiar e mediar o ensino-

aprendizagem das teorias e análise de gêneros no ambiente acadêmico, 

responsável pela formação do professor de línguas, pela continuidade, viabilidade e 

inovação de pesquisas e desenvolvimento das ciências da linguagem.  

 
Palavras-chave: Gênero discursivo. Organização retórica. Sequência didática. 

Monografia. 

 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

 
The studies that analyze academic discursive genres, based on Swales’ theory, as a 

starting point to understand language in academic setting have increased 

considerably. The use of CARS model (create a research space, SWALES, 1990) is 

well received to rhetoric analysis of abstracts, reviews and papers, among other 

discursive genres. In this work this theory is related to the analysis of monograph as 

an academic conclusion production, composed by graduation students of Letters 

Course, at State University of Rio Grande do Norte, in the areas of Portuguese 

Language, English Language and Spanish Language. The research has as main aim 

to describe and analyze the rhetoric pattern that guides the production/construction 

of each constitutive section of the monographic genre in graduation and, based on 

this compositional scheme, to propose a didactic sequence to support Letters 

graduation students to improve the elaboration and composition of their monographs 

as an academic work for conclusion of graduation course. The corpus is constituted 

by final versions of monographs produced by graduation students. The theoretical 

approach is based on Bakhtin (2003 [1979]), Swales (1990), Biasi-Rodrigues (1995), 

Bezerra (2001; 2006), Motta-Roth; Hendges (2010), Rego (2012) among others. The 

results show that, among the researched subjects, the necessity to consider planning 

and operationalization of didactic sequences, according to the needs of each 

area/classroom. The description and analysis of the rhetoric pattern identified in 

monographic production and in the didactic proposal based on this reality contribute 

for teaching monographic genres. We hope that this research can provide and 

mediate the knowledge of this theory in order to motivate the analysis of genres in 

academic setting to improve language teachers’ formation, resulting in viability and 

innovation for researches and development in language sciences.  

 
Keywords: Discursive genre. Rhetoric organization. Didactic sequence. Monograph.  
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I INTRODUÇÃO 

 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, 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, 2011, p. 
23). 

 

 

Essa epígrafe, de Bazerman, reflete bem a concepção social de gêneros na 

vida acadêmica, uma vez que os gêneros são os frames para a ação social no 

contexto da academia. São, portanto, a representatividade, a concretude da própria 

academia, visto que são, a um só tempo, o sentido em construção e os lugares de 

construção de sentido. 

A interação entre os homens certamente não começou com a linguagem – 

pelo menos com a linguagem articulada - mas com ela se solidificou. A descoberta 

de que possuíam todos os artefatos para efetivar a linguagem, além de concretizar 

esse fato, estreitou os laços entre os homens e possibilitou-lhes perceberem-se 

sujeitos de uma infinidade de ações que só poderiam ser praticadas por meio de 

seus diferentes meios de expressão com os quais se tornaram capazes de 

verbalizar seus pensamentos e compreenderem-se mutuamente.  

Enquanto ser social, o homem da pré-história deve ter levado boa parte de 

sua vida tentando aproximação com seu semelhante. Primeiro as cavernas, os clãs 

e as pequenas aldeias; depois os povoados, as vilas, as cidades foram se 

organizando, fatos e atitudes que expressam claramente o progresso de busca do 

homem pela vida em sociedade. E esse avanço gradativo o levou à necessidade de 

criar possibilidades para a convivência em comunhão com o outro: a comunicação. 

E assim, por meio da utilização de rabiscos e de desenhos rudimentares, de sinais, 

de gestos e, mais tarde, da voz, chega à criação/sistematização da linguagem.  

Da necessidade de interagir com o outro, de viver em comunidade, é que 

vieram as primeiras manifestações da linguagem articulada, que se expandiu, 

disseminou-se e impregnou as civilizações do universo. Se hoje é possível percorrer 

o mundo em segundos, muito desse progresso tecnológico se deve à descoberta da 

interação pela linguagem. 
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São esses rabiscos, desenhos, sinais, gestos, emissões de voz os primeiros 

fatos linguísticos com que o homem hauriu a adesão do seu semelhante para si. No 

desejo de conhecer, compreender e estreitar as relações com o outro, fez desses 

precários recursos para o hoje, mas preciosos para aquele momento, os argumentos 

e estratégias enunciativas para o construir do convívio social, coletivo a partir da 

persuasão, do convencimento. 

Foi nesse ir e vir de construções espaço-visuais primeiramente, e 

audiovisuais mais tarde, que o homem percebeu, internalizou e apropriou-se desses 

recursos e das situações comunicativas que lhe eram enviadas pelo outro, que 

vieram a conversação, a negociação, o diálogo e toda espécie de manifestação que 

comporta a competência que o homem tem para manipular a linguagem e fazer-se 

autor de sua história. Ou seja, pela capacidade de perceber sua habilidade para a 

linguagem, um homem chega ao argumento por descobrir que tem algo a dizer e 

que, para isso, precisa atrair a atenção de outrem, a quem possa esse algo dizer.  

Adquire, portanto, o homem, um importante saber: o de que é preciso criar, 

estabelecer parcerias. Instauram-se, então, a partir desse saber, os elementos 

definidores da linguagem enquanto ato comunicativo com seus propósitos e 

funcionalidades: o orador (ethos), o auditório (pathos) e o discurso (logos). E todas 

as possibilidades de abordá-la conforme o ponto de vista de quem a toma para 

análise: a linguagem é o objeto e/ou o registro do objeto da ciência. 

É esse caráter científico que nos possibilita, no presente trabalho, efetuar um 

recorte entre os pontos de vista e os paradigmas desse saber humano adquirido, 

para abordar, num breve percurso investigativo, o avanço das pesquisas que tomam 

o gênero discursivo como objeto de análise, em especial as que tratam da análise 

dos gêneros utilizados no seio acadêmico (BEZERRA, 2001, 2002, 2004, 2006; 

BIASI-RODRIGUES, 1998, 2009; HENDGES, 2001; MARCUZZO, 2006; MOTTA-

ROTH; HENDEGES, 2010; OLIVEIRA, 2003; REGO, 2012; SILVA, 1999), com foco 

nos aspectos relacionados ao processo de sistematização da produção dos gêneros 

com propósitos definidos, mais precisamente ao processo de elaboração, execução 

e escrita do trabalho de conclusão de curso, doravante TCC, a monografia de 

graduação.  

Possibilita-nos, também, enxergar por que, após três anos e meio de estudos, 

boa parte dos graduandos do curso de graduação em Letras, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte não consegue desenvolver, executar o projeto da 
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pesquisa que traçou como plano de trabalho para a conclusão do curso, e propor 

uma sequência de ações didáticas que correspondam às situações típicas dessa 

realidade, definidora daquilo que pode ser dizível, nesse gênero, por meio dos 

recursos linguísticos previsíveis, para melhor estruturar e adequar esse dizer, 

conforme afirmações de Dolz, Noverraz; Schneuwly (2004, p.109). 

 

Há formas históricas relativamente estáveis de comunicação que emergem, 
correspondendo a situações de comunicação típicas, a saber, os gêneros 
de textos. Estes últimos definem o que é “dizível” através de quais 
estruturas textuais e com que meios linguísticos. Eles constituem o objeto 
do procedimento.  

 

À luz da concepção sociointeracionista da linguagem, da teoria dos gêneros 

discursivos e de sua aplicabilidade no ensino, procuramos fazer uma retrospectiva 

das abordagens rediscutidas na história das ciências da linguagem e da pedagogia 

do ensino, em especial do ensino superior, para situar, relatar e respaldar a nossa 

contribuição, por mínima que seja, ao atual contexto de pesquisas em análise de 

gêneros, nesse trabalho, que denominamos de Organização retórica na construção 

do gênero discursivo monografia de graduação: descrição, análise e ensino. 

 Nosso propósito é descrever o padrão composicional de unidades retóricas 

utilizadas pelos estudantes na produção do trabalho monográfico enquanto TCC, e 

apresentar uma proposta de trabalho didático para o ensino-aprendizagem dos 

gêneros discursivos na universidade, com base nos aspectos tipológicos 

evidenciados nessa produção.  

Para dar sustentação teórica ao nosso trabalho, escolhemos como 

fundamentação, primeiramente, os pressupostos bakhtinianos, que definem e 

caracterizam o gênero como o resultado da combinação do conteúdo temático, do 

estilo e da construção composicional e, enquanto prática social, materializa- se na 

língua como produto de interação social, reconhecido pelas características que o 

tornam familiar, popular e pelas singularidades que o tornam original enquanto 

pesquisa. 

Enquanto gênero, a monografia configura-se como uma das variadas formas 

de exposição científica de ordem secundária, que se alimenta de outras produções 

científicas, também secundárias, para, numa comunicação verbal do cotidiano 

acadêmico, atender aos propósitos de ordem estrutural, conteudista, no campo 
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científico e no linguístico. Sua organização estrutural incorpora várias outras 

estruturas de produção que, embora se mantenham dialogicamente sintonizadas, 

constituem diferentes seções e comportam diferentes funções comunicativas: o 

resumo/abstract, a introdução e a revisão da literatura prévia são exemplos delas. 

Além das discussões e reflexões advindas dos escritos de Bakhtin (Cf. 

BAKHTIN, [1979] 2003), que nos orientam sobre gêneros do discurso, dentre outras 

categorias que se façam necessárias e pertinentes, contamos com a contribuição de 

Swales (1990) e com a dos estudiosos que retomam e adequam o modelo CARS 

(create a research space/ criar um espaço de pesquisa) para a análise dos gêneros 

(BIASI-RODRIGUES, 1995; BEZERRA, 2001, 2006; MOTTA-ROTH E HENDGES, 

2010; REGO, 2012). 

Contamos também com os aportes dos que nos apontam caminhos no 

tratamento didático com os gêneros enquanto componente de ensino (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004; BEZERRA 2002; MOTTA-ROTH; LOVATO, 2009) e, ainda, 

com a necessária contribuição de outros estudiosos como Prestes (2008), Severino 

(2007) e Motta-Roth e Hendges (2010), que nos chamam a atenção para os 

aspectos técnicos e estruturais que devem ser considerados na escrita dos gêneros 

acadêmicos – escrita como produto -  e que nos dão um norte para o trabalho de 

análise das produções dos estudantes e para a construção da organização retórica 

do gênero em questão/discussão. 

Nosso corpus constitui-se de versões finais de monografias de graduandos, 

que serão analisadas numa perspectiva sociointeracionista e sociorretórica, para 

que possamos perceber e descrever como se dá a produção do gênero acadêmico 

monografia, na graduação em Letras. A escrita do gênero monografia, na realidade 

pesquisada, é uma prática discursiva institucionalizada da comunidade acadêmica 

que se constitui requisito final ao estudante, para a obtenção do título de licenciado 

em Letras.   

Para descrever uma proposta de trabalho didático para o ensino-

aprendizagem dos gêneros discursivos na universidade, com base nos aspectos 

tipológicos evidenciados na produção do trabalho monográficos, traçamos as 

seguintes questões de pesquisa:  

a) Que roteiro composicional os estudantes de letras utilizam para a produção e 

constituição de sua monografia enquanto TCC?  
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b) É possível uma SD a partir dessa produção acadêmica, como ferramenta 

didático-pedagógica, para a análise dos gêneros acadêmicos?  

c) Que efeitos/melhoria nas habilidades de linguagem poderiam ser 

proporcionados por essa ferramenta no resultado final dessas produções?  

Procuramos desenvolver nosso plano de trabalho baseados na busca de 

respostas às questões relacionadas ao nosso objeto de estudo e de análise, 

considerando as hipóteses de que:  

a) A macroestrutura e a disposição das informações, ao longo das seções do 

gênero monografia, podem ser organizadas a partir de uma sequência 

didática que considere o seu escopo teórico descrito por Bakhtin - conteúdo 

temático, seu estilo e composição – e adeque-se às estratégias retóricas do 

modelo CARS (create a research space/ criar um espaço de pesquisa), de 

Swales (1990), usado para a análise de introduções de artigos científicos e 

adaptado para a análise outros gêneros ou seções de gêneros, por outros 

estudiosos, conforme já evidenciamos anteriormente; 

b)  Embora diferente dos gêneros e/ou seções de gêneros já analisados, pelo 

seu caráter hibrido, do ponto de vista da sua forma, a monografia pode ser 

entendida como um hipergênero e, do ponto de vista de sua função, como um 

agregamento de classes de eventos comunicativos, cujos propósitos se 

flexibilizam para compor um evento e um propósito mais amplo. 

c) A partir da OR (organização retórica) evidenciada em cada seção dos 

trabalhos em análise, é possível sugerir uma SD (sequência didática) como 

ferramenta para auxiliar os graduandos, na elaboração/execução de seus 

trabalhos monográficos. 

E seguimos o curso das etapas que traçamos, mediante os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Analisar o esquema composicional e os aspectos tipológicos que norteiam o 

ato de elaboração e produção da monografia/TCC dos graduandos de Letras; 

b) Descrever o modelo de OR utilizado por esses estudantes, a partir do 

esquema/estrutura composicional, os propósitos comunicativos e as unidades 

retóricas recorrentes nas produções monográficas em análise; 

c) Descrever, com base em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), uma proposta 

de SD para a análise desse gênero a partir da OR evidenciada para/na a 

produção do TCC. 
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d) Desenvolver uma proposta de trabalho que auxilie o graduando no 

aprimoramento da produção escrita de gêneros da esfera acadêmica, 

especialmente da escrita monográfica.  

A escolha das versões finais de monografias de graduandos como corpus da 

pesquisa justifica-se pela necessidade pessoal de investigar por que, após três anos 

e meio de estudos, boa parte dos graduandos do curso de licenciatura em Letras da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não consegue 

desenvolver/executar o projeto da pesquisa que traçou como plano de trabalho para 

a conclusão do curso e o abandona ou passa dois, três ou mais semestres para 

concluí-lo ou abandoná-lo.  

E, profissionalmente, por contribuir significativamente para a melhoria do 

ensino-aprendizagem da produção dos gêneros discursivos acadêmico-científicos, 

uma vez que o trabalho sistemático com a SD e a OR do gênero monografia pode 

subsidiar a prática do professor e pode intervir na forma como conduz o processo de 

elaboração e desenvolvimento do trabalho monográfico, além de levá-lo a avaliar 

continuamente o desempenho de sua prática a partir do desempenho do aluno 

nesse processo. 

Pretendemos somar as nossas com as atuais discussões acerca do trabalho 

com a análise de gêneros para fins acadêmicos, quais sejam a formação pela e para 

a pesquisa e a formação para atuar como professor e formador de professor, em 

especial com a análise da construção da monografia pelos graduandos de Letras 

com habilitação em Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Portuguesa, 

trabalho de conclusão de curso desses licenciandos.  

A escolha desse corpus justifica-se, ainda, pela necessidade de subsidiar e 

incentivar o ensino-aprendizagem de gêneros, na unidade da academia responsável 

pela formação do professor de línguas, e pela inviabilidade de realizar a pesquisa 

com outras unidades que não dispõem de um banco de dados com esses trabalhos, 

que são encaminhados diretamente ao SIABI/UERN - Sistema de Automação de 

Bibliotecas, que também não viabiliza a saída desse material, o que dificulta tomá-lo 

para análise.  

Consideramos que a nossa pesquisa constitui-se a primeira aplicação do 

modelo CARS a esse gênero nesse contexto, contribuindo para a observação e 

descrição do seu esquema tipológico e para o encaminhamento de sua produção 
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dentro dos parâmetros das teorias de análise do gênero e dos preceitos das 

ciências. 

É, portanto, contribuição relevante para que o iniciante na prática da pesquisa 

possa tomar conhecimento sobre uma série de procedimentos necessários à 

realização das atividades que constituem o fazer da comunidade discursiva da qual 

faz parte e exercitar a prática da pesquisa e da escrita acadêmica, ou seja, saber 

pensar e realizar ações investigativas – identificar, na literatura, problemas, 

metodologias e perspectivas de pesquisa (MOTTA-ROTTA; HENDGES, 2010, p. 53) 

- e registrá-las cientificamente - utilizar mecanismos formais e linguísticos 

adequados para expor as informações acerca dos resultados, conforme a natureza 

do assunto e a área do conhecimento.       

Embora todas as seções que compõem a monografia já tenham sido objeto 

de análise em outros gêneros, especialmente no artigo acadêmico, o modelo retórico 

resultante da análise das seções para a composição desse gênero acadêmico ainda 

não figura dentre as pesquisas que abordam a análise dos gêneros no Brasil. Nossa 

pesquisa é pioneira nesse sentido.                                                                                                                                                                                                                                 

O presente trabalho está estruturado em sete capítulos. O primeiro 

compreende essa parte introdutória, em que situamos e apresentamos a pesquisa e 

tecemos algumas considerações que julgamos importantes a respeito dos objetivos 

da ação investigativa.  

No segundo estão apresentados o percurso teórico relevante para realização 

do estudo e os modelos de descrição da organização retórica de seções de gêneros 

acadêmicos tomados como parâmetro para identificar, descrever e apresentar o 

padrão descritivo da organização retórica resultante das seções de monografia de 

graduação de estudantes de licenciatura em Letras.  

No terceiro apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para a 

coleta e análise de dados, identificação do universo e constituição do corpus do 

trabalho, dentre outros aspectos necessários para que chegássemos à realização da 

pesquisa.  

No quarto, são apresentadas a análise do corpus e a discussão dos 

resultados, começando pela descrição do esquema tipológico e do padrão de 

organização retórica apresentado pelo material de análise, relacionando o resultado 

aos modelos existentes que tomamos como base para a pesquisa.  
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Em seguida, no quinto capítulo, apresentamos, exemplificamos e 

comentamos cada unidade retórica constitutiva do padrão descritivo evidenciado nos 

resultados, seção por seção, conforme o percentual de ocorrências (igual ou 

superior a quatro) nos trabalhos analisados. 

No sexto capítulo, apresentamos a proposta de SD para o trabalho com os 

gêneros discursivos acadêmicos, capaz de propiciar um tratamento adequado à 

prática de produção desses gêneros, em especial à prática da produção e redação 

do trabalho monográfico.    

No sétimo e último capítulo, são apresentadas as contribuições e relevâncias 

do estudo, suas limitações e algumas considerações acerca da confirmação ou não 

das hipóteses e do alcance dos resultados, dentre outros dados que possam vir a 

contribuir para a continuidade de outras pesquisas voltadas para o ambiente 

acadêmico-científico que operam com a análise de gênero como componente de 

ensino-aprendizagem e como prática cotidiana de uma comunidade discursiva. 

Esperamos contribuir com os estudos contemporâneos que destinam suas 

reflexões à análise dos gêneros sob distintas correntes teóricas que têm como ponto 

de convergência as concepções bakhtinianas a respeito dos gêneros. 
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II A PRODUÇÃO ESCRITA E OS GÊNEROS DISCURSIVOS NA UNIVERSIDADE: 

BASES TEÓRICAS 

 

Redigir, no contexto 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. Cada um desses Gêneros pode ser reconhecido pela maneira 
particular com que é construído. (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 22) 

 

 

O que apresentamos neste capítulo, são as teorias que dão suporte à 

sistematização e análise de gêneros discursivos e a aplicabilidades dos estudos 

swalesianos ao contexto da pesquisa: estudo do gênero monografia de graduação, 

analisando seu esquema composicional e os mecanismos utilizados por seus 

produtores na condução das informações temáticas que possam ser reconhecidas 

como unidades retóricas. 

No Brasil, da década de 90 para cá, os pesquisadores dedicados ao estudo 

dos gêneros discursivos, têm procurado cada vez mais, verificar e sanar as 

dificuldades de alunos e professores universitários nas práticas de produção dos 

diferentes gêneros acadêmicos (BIASI-RODRIGUES, 2009, p.7).  

Dentre esses, destacamos os que abordam o gênero como resultado da 

combinação do conteúdo temático, do estilo e da construção composicional 

(BAKHTIN, [1979] 2003), produzido por uma comunidade discursiva, em razão de 

um propósito comunicativo (SWALES, 1990), e os que retomam, adaptam e aplicam 

o modelo CARS (creat research space), de Swales, (1990, 141), para a descrição da 

estrutura retórica de gêneros acadêmicos (BEZERRA, 2001, 2002, 2004, 2006, 

2009; BIASI-RODRIGUES, 1998, 2009; HENDEGES, 2001; MARCUZZO, 2006; 

MOTTA-ROTH; HENDEGES, 2010; OLIVEIRA, 2003; REGO, 2012; SILVA, 1999), 

porque estão diretamente ligadas ao nosso modelo de análise. 

 

 

2.1 Gênero discursivo segundo Bakhtin ([1979]2003) 

 

 

Segundo afirmação de Bakhtin (2003, p. 261), todos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, de forma que o caráter e as 
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formas desse uso são tão multiformes quanto os campos dessa atividade.  E 

continua retomando esse pensamento, reforçando que o gênero é a atividade 

humana por meio da qual o sujeito dá forma a suas pretensões através da 

linguagem (BAKHTIN, 2003, p. 264): 

 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de gênero 
dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme 
importância para quase todos os campos da linguística e da filologia. 
Porque todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – 
seja de história da língua, de gramática normativa, de confecção de toda 
espécie de dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera 
inevitavelmente com enunciados concretos (escritos ou orais) relacionados 
a diferentes campos da atividade humana e da comunicação – anais, 
tratados, textos de leis, documentos de escritórios e outros, diversos 
gêneros literários, científicos, publicitários, cartas oficiais e comuns, réplicas 
do diálogo cotidiano (em todas as suas diversas modalidades), etc. de onde 
os pesquisadores haurem os fatos linguísticos de que necessitam. 

 
 

Em se tratando de alunos de graduação, é necessário que as práticas de 

leitura e escrita de textos transitem por toda essa tipologia de gêneros e se 

detenham na reflexão e ensino daqueles que serão utilizados no meio acadêmico, 

na concretude da ação em que opera por meio do material linguístico, sem alimentar 

a falsa ideia de que na escola se escreve para a escola e que as habilidades da 

escrita estão ligadas apenas às instituições e aos fins da escolarização 

(BAZERMAN, 2011, p. 13). 

Além dessa reflexão, quanto ao estudo da natureza dos enunciados e à 

diversidade de formas (gêneros) de representá-los nas esferas sociais, Bakhtin 

(2003) chama-nos a atenção para outros aspectos de usos da linguagem em que a 

comunidade discursiva é determinante na escolha e uso de determinados gêneros, 

nessas esferas sociais.  

Diz ele:  

 
É de especial importância atentar para a diferença essencial entre os 
gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos) – não se 
trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários 
(complexos – romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os 
grandes gêneros publicitários, etc.) surgem nas condições de um convívio 
cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No 
processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 
primários (simples) que se formaram nas condições de comunicação 
discursiva imediata.  (BAKHTIN, 2003, p. 263). 
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Consideramos essa observância às diferenças existentes entre esses 

gêneros primários e secundários, feita por Bakhtin, requisito essencial para definir a 

natureza do enunciado, as variadas formas das manifestações da atividade humana 

expressas pela linguagem, no contexto universitário. 

A monografia, inserida nesse ponto de vista bakhtiniano, configura-se como 

um gênero secundário (complexo), pois nasce em uma esfera de uso da linguagem 

que requer do enunciador/produtor o domínio de caracteres pluriestilísticos 

elaborados e organizados em um contexto sociocultural específico: o da academia, o 

da ciência.  

É, portanto, um ato de criação complexo e dinâmico que comporta nas 

especificidades de uso da linguagem a construção (ou reconstrução) de enunciados 

que se integram para produzir a comunicação desejada, conforme a intencionalidade 

do sujeito social criador e que revela traços de sua singularidade (sua formação 

discursiva e cognitiva, sua capacidade de dialogar com as teorias e de escolher, 

definir aquilo que constituirá o conteúdo temático do seu trabalho) no manejo desses 

enunciados e na tessitura de outro que os comporte, absorva harmoniosamente. 

 Segundo o pensamento bakhtiniano, podemos conceber a monografia como 

um gênero discursivo complexo que incorpora em seu esquema tipológico um 

conjunto de outros gêneros também complexos, todos advindos de gêneros 

primários que se desvinculam da realidade concreta imediata a que pertencem para 

se vincularem, se entrelaçarem e compor os complexos, por meio de novas 

realidades concretas de ação humana corporificadas de modo particular e 

intencional na linguagem, nos enunciados.  

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 
um determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262). 
 
O estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de gênero 
dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme 
importância para quase todos os campos da linguística e da filologia. 
Porque todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – 
seja de história da língua, de gramática normativa, de confecção de toda 
espécie de dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera 
inevitavelmente com enunciados concretos (orais ou escritos) relacionados 
a diferentes campos da atividade humana e da comunicação – anais, 
tratados..., etc. (BAKHTIN, 2003, p 264).  
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 Próprio do contexto das ciências, esse gênero circula na esfera social com 

caracteres que o identificam como de maior ou menor complexidade, conforme 

aponte o propósito comunicativo exigido para a sua elaboração. Nesse trabalho, 

como já foi revelado na introdução, o perfil institucionalizado pelo curso requer que 

se considere a opção do licenciando, identificado na habilitação e o interesse/ 

necessidade pessoal de ser professor, pesquisador, tradutor, dentre outros.  

Ou seja, a monografia é elaborada considerando-se um propósito do curso 

que é orientado por um professor e executado por um aprendiz: o de ensinar o 

graduando a fazer/produzir ciência e divulgá-la nesse gênero específico.  

 Ainda de acordo com Bakhtin, nessa esfera de ação, em que o enunciador é 

principiante, devem-se considerar as condições de produção que se efetivam 

mediante o seu conhecimento das possíveis formas, modalidades de autoria e de 

organização do seu pensamento, a partir das reflexões sobre pensamentos e 

reflexões de outros acerca do que vai abordar:  

 
O objeto verdadeiro da pesquisa deve ser justamente a interação dinâmica 
dessas duas dimensões, o discurso a transmitir e aquele que serve para 
transmiti-lo. Na verdade, eles só têm uma existência real, só se formam e 
vivem através dessa inter-relação, e não de maneira isolada. O discurso 
citado e o contexto de transmissão são somente os termos de uma inter-
relação dinâmica. (BAKHTIN, 1999, p. 148). 

 
 

O propósito primeiro de qualquer escritor pesquisador é o mesmo: conhecer 

os estudos relevantes já desenvolvidos na área para a qual direciona a sua ação 

investigativa e o que pode acrescentar a esse contexto, com suas reflexões. 

 Nesse sentido, a monografia é um gênero discursivo complexo, produzido 

pela comunidade acadêmica, que reúne, em suas distintas e correlatas seções, o 

conhecimento prévio reelaborado; é ao mesmo tempo, o produto, o conhecimento 

renovado e o veículo de transmissão desse conhecimento.   

Sua composição, portanto, engloba eventos sociocomunicativos que se inter-

relacionam discursivamente, para compor um ato comunicativo com base na 

experiência, na ação investigativa, que renova e alimenta o campo das ciências em 

que atua.  
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2.2 Os gêneros discursivos na perspectiva sociorretórica 

 

 

Nesta seção, abordamos as contribuições da sociorretórica de Swales (1990), 

para a análise dos gêneros, com ênfase nos princípios metodológicos traçados pelo 

autor, no que denominou de modelos esquemáticos, para representar a estrutura do 

discurso. São reflexões hauridas nos trabalhos do próprio Swales (1990; 2004; 

2009), em parceria com outros pesquisadores (ASKEHAVE; SWALES, 2001), e de 

alguns dos seus seguidores, dentre eles Biasi-Rodrigues (1998; 2005), Hemais; 

Biasi-Rodrigues (2005), Bezerra (2001; 2006; 2009), Biasi-Rodrigues; Hemais; 

Araújo (2009), Motta-Roth; Hendges (2010), no tocante à aplicabilidade do Modelo 

CARS. 

 Segundo o pensamento swalesiano, entendemos que a escolha de um 

gênero discursivo e sua utilização são determinadas pelas necessidades imediatas 

dos interlocutores, pelos propósitos comunicativos partilhados e pelas convenções 

que regulam o uso de cada gênero ou classe de eventos comunicativos. 

As necessidades imediatas são definidas pelos contextos situacionais para ao 

quais os gêneros são produzidos: comunicações orais, publicações em revistas, 

periódicos, etc. (BIASI-RODRIGUES, 2005), modalidades de eventos comunicativos 

necessários para o processo e para uma carreira de pesquisa.  

Os propósitos comunicativos, na perspectiva de Swales (1990, p. 58) 

compreendem, num primeiro momento, o critério privilegiado para a identificação do 

gênero. Seria ele responsável pela estrutura interna do gênero, determinando seu 

conteúdo e estilo (BIASI-RODRIGUES; HEMAIS; ARAÚJO, 2009, p. 26; BEZERRA, 

2009, p. 466).  

Num segundo momento, Swales rever sua definição de propósito 

comunicativo como critério imediato para a identificação do gênero (ASKEHAVE; 

SWALES, 2001; SWALES, 2004).  De critério primeiro, modulador e limitador do 

conteúdo e do estilo na composição do gênero, o propósito comunicativo passa a 

um dos critérios regulares para a identificação e reconhecimento do gênero em dada 

comunidade, ou seja, o propósito é de fundamental importância para identificação do 

gênero, mas em função dos entornos sociais. 

E as convenções dizem respeito aos usos sociais, às situações comunicativas 

para as quais os membros de uma comunidade discursiva fazem uso regular desse 
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gênero, que é concebido como classe de eventos, que possuem traços retóricos 

claros e reconhecidos, para registro e socialização das atividades dessa 

comunidade, e não como mera categoria de discurso. 

São as concepções de gênero, de propósito comunicativo e de comunidade 

discursiva que regem o trabalho de Swales e de seus seguidores na aplicação do 

Modelo CARS (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005; BIASI-RODRIGUES; HEMAIS; 

ARAÚJO, 2009), como veremos a seguir. 

 

 

2.2.1 O modelo CARS de Swales (1990) 

 

 

Os estudos de Swales são, em sua essência, voltados para a aplicação de 

modelos de análise do discurso (Swales, 2009), que, segundo ele, “possuem 

comumente uma forma esquemática, em geral acompanhada de setas ou em forma 

de listas enumeradas, às vezes com vários tipos de subcategorizações” (SWALES, 

2009, p. 35).   

Declara esse estudioso (SWALES, 2009, p. 41) que:  

 
O modelo CARS (create-a-research-space), de 1990, tem sido 
comparativamente bem-sucedido, em termos tanto descritivos quanto 
pedagógicos [...], por ser relativamente simples, funcional, apoiado em 
corpora, sui generis para o gênero a que se aplica e, por, pelo menos no 
estágio inicial, oferecer um esquema que até o momento não estava 
amplamente disponível. 

 

Quando afirma que modelo CARS de 1990, tem sido comparativamente bem- 

sucedido na aplicabilidade, o autor retoma questões relacionadas às suas primeiras 

experiências que deram origem à versão preliminar desse esquema estrutural para a 

análise dos gêneros. 

Tais experiências são: a de 1984, quando analisou as introduções de 

quarenta e oito artigos nas ciências naturais e sociais e descobriu que a maioria 

deles continha uma sequência de quatro movimentos retóricos para a distribuição 

das informações; e a de 1987, em que, em parceria com outro estudioso, Najjar, 

quando, ampliando o corpus de análise, quarenta e oito para mais de cento e dez 
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introduções, nas áreas de física, educação e psicologia. (HEMAIS; BIASI-

RODRIGUES, 2005, p. 120). 

Conforme postulam as pesquisadoras (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005), 

comparados os resultados e mantida a regularidade na sequência de quatro 

movimentos retóricos, estava criada a primeira versão do modelo CARS, conforme 

descrição feita por Bezerra (2001), na figura 1: 

                     Figura 1: Modelo CARS de Swales (1984) 

Move1- Estabelecendo o campo de pesquisa 
a) Afirmando centralidade 
                     ou 
b) Apresentando conhecimento corrente 

 
Move 2 - Sumariando pesquisas prévias 
 
Move 3 - Preparando a presente pesquisa 

a) Indicando uma lacuna nas pesquisas prévias 
             ou  

b) Levantando questões sobre as pesquisas prévias 
 

Move 4 -  Introduzindo a presente pesquisa) 
a) Apresentando o objetivo 

              ou  
b) Esboçando a presente pesquisa 

                                                    Bezerra (2001, p. 20). 

 

Em 1990, em razão de algumas dificuldades apresentadas por pesquisadores 

que utilizavam o modelo, Swales retoma e reformula essa sua proposta 

metodológica, reduzindo a três os movimentos e ampliando os passos, conforme 

apresentado na figura 2: 

Figura 2: Modelo CARS: Introdução de AP 

MOVIMENTO1- ESTABELECER UM TERRITÓRIO 

  Passo 1- Alegar centralidade                                e/ou                    
  Passo 2- Fazer generalização(ões) típica(s)         e/ou 
  Passo 3- Revisar itens de pesquisas prévias                         Diminuindo o  
                                                                                                 esforço retórico 

MOVIMENTO 2- ESTABELECER UM NICHO  

  Passo 1A- Contra-argumentar                               ou                      
  Passo 1B- Indicar lacuna/s no conhecimento        ou             Enfraquecendo                     
  Passo 1C- Provocar questionamento                     ou              os possíveis 
  Passo  1D- Continuar a tradição                                             questionamentos 
  

MOVIMENTO 3- OCUPAR O NICHO                                                
  Passo 1A- Delinear os propósitos                            ou                           
  Passo 1B- Apresentar a pesquisa  
  Passo 1C- Apresentar os principais resultados                          Explicitando 
  Passo 1D-  Indicar a estrutura do artigo                                       o trabalho                                                                                             

Swales (1990: 141) 
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De acordo com Swales (1990, p.141), quando um cientista realiza uma 

pesquisa , se utiliza de um (ou mais) gênero discursivo para registrar e divulgar suas 

descobertas. Para compor o gênero, esse escritor cientista recorre a essas ações 

retóricas, que denominou de movimentos, para: (1) estabelecer o campo do 

conhecimento em que seu estudo está contextualizado; (2) criar um espaço para a 

inserção de seu estudo no seio de pesquisas já consagradas; (3) apresentar o 

estudo, os resultados. 

A conclusão a que chegou, a respeito da operacionalidade do modelo foi a de 

que   

A maioria de nós precisa de algum tipo de suporte, alguma espécie de 
estrutura progressiva e acolhedora fornecida por cursos, currículos, 
ementas ou tarefas gradativas [sequências didáticas] e aconselhamento 
individual em vários níveis e em variadas situações. (SWALES, 2009, p. 33). 

 
 

 Essa declaração swalesiana encaixa-se em nossas reflexões, pois o autor, 

não só enfatiza a necessidade, em maior ou menor grau, desse aprendizado, por 

meio de atividades devidamente planejadas, como também aponta a funcionalidade 

desse suporte, para a reelaboração desse fazer, conduzindo-nos à percepção de 

que esse aprendizado é gradual, ascendente e contínuo, “como uma série de 

escadas genéricas” (SWALES, 2009), em que inclui nosso objeto de estudo, a 

monografia. 

 

Em termos do discurso acadêmico escrito, os degraus superiores dessas 
escadas genéricas podem consistir em monografias de conclusão de cursos 
de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado e publicações 
substanciais em periódicos de ponta para professores pesquisadores 
(SWALES, 2009, p.33). 

 
 

Essas orientações favorecem a elaboração de uma proposta de trabalho que 

leve em conta o perfil dos pesquisadores iniciantes, na produção dos gêneros 

acadêmicos, e favorecem a adequada escolha de atividades didático-pedagógicas 

para esse fim, graças à previsibilidade e à funcionalidade com que encaminham e 

possibilitam o ato de produção.  
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2.2.2 Aplicações do modelo CARS 

 

 

A aplicabilidade do modelo estrutural apresentado por Swales (1990), para a 

análise dos movimentos (unidades) retóricos de introduções de artigo acadêmicos, 

constitui uma larga tradição no campo das pesquisas brasileiras, para a análise 

dessas unidades em outras seções desse e de outros gêneros discursivos na 

academia.  Dentre essas, muitas são as que consideramos aplicáveis ao nosso 

propósito, para a descrição da estrutura retórica das seções do gênero monografia 

de graduação.   

No entanto, para fundamentar o nosso trabalho, optamos pelas reflexões: i) 

de Biasi-Rodrigues (1998), para analisar a condução de informações em resumos de 

dissertações; ii) de Bezerra (2001; 2006), que faz uma análise comparativa da 

distribuição das informações em resenhas acadêmicas de especialistas e de 

estudantes (BEZERRA ,2001) e em diversos gêneros introdutórios, de livros 

(BEZERRA,2006); iii) de Motta-Roth; Hendges (2010), que analisam a organização 

retórica, não só da introdução, mas de todas as seções do artigo acadêmico; e iv) as 

de Rego (2012), que adapta o modelo de Swales (1990), para a análise das seções 

de introdução e conclusão de monografias de estudantes de Letras, com habilitação 

em língua espanhola. 

 

 

2.2.2.1 BIASI-RODRIGUES (1998)  

 

           

Segundo a própria Biasi-Rodrigues (2005), a utilização e aplicação do modelo  

CARS, de Swales (1990), no meio acadêmico, no Brasil, deu-se primeiramente na 

análise dos gêneros resenhas de livro, com os pesquisadores Motta-Roth (1995) e 

Araújo (1996); de introduções de artigos de pesquisa, com Aranha (1996) e em 

resumos de artigos de pesquisa, com Santos (1995) e Motta-Roth e Hendges 

(1996).  

 Em 1998, em sua tese de doutorado, ela também utiliza e aplica o modelo 

swalesiano, para efetuar a análise de resumos de dissertações, (HEMAIS; BIASI-

RODRIGUES 2005, p. 122). 
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 De acordo com a análise das estratégias de distribuição das informações, a 

amostra dos cento e trinta e quatro (134) resumos, utilizados no corpus, resultou na 

seguinte organização retórica desse gênero acadêmico, apresentada pela autora: 

Figura 3: OR de resumos de dissertações  

Unidade retórica 1        Apresentação da pesquisa 
Subunidade 1A               Exposição do tópico principal                                   e/ou 
Subunidade 1B               Apresentando o(s) objetivo(s)                                  e/ou 
Subunidade 2                 Apresentando a(s) hipótese(s)    
                           
Unidade retórica 2        Contextualização da pesquisa 
Subunidade 1                 Indicando área(s) de conhecimento                           e/ou 
Subunidade 2                 Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores           e/ou 
Subunidade 3                 Apresentando um problema 
 
Unidade retórica 3        Apresentação da metodologia 
Subunidade 1A               Descrevendo procedimentos gerais                          e/ou 
Subunidade 1B               Relacionando variáveis/fatores de controle               e/ou 
Subunidade 2                 Citando/descrevendo o(s) método(s) 
 
Unidade retórica 4        Sumarização dos resultados 
Subunidade 1A               Apresentando fatos/achados                                     e/ou 
Subunidade 1B               Comentando evidências 
 
Unidade retórica 5        Conclusão(ões) da pesquisa 
Subunidade 1A               Apresentando conclusão(ões)                                    e/ou 
Subunidade 1B               Relacionando hipótese(s) a resultados                      e/ou 
Subunidade 2                 Oferecendo/apontando contribuição(ões)                   e/ou 
Subunidade 3                 Fazendo recomendações/sugestões 

(BIASI-RODRIGUES, 1998, p. 113) 

 
 

A pesquisadora identificou a presença de cinco (5) unidades retóricas 

desdobradas em subunidades opcionais, que refletem uma estrutura similar ao 

modelo swalesiano e às adaptações já efetivadas por Santos (1995; 1996) e por 

Motta-Roth e Hendges (1996), para a análise de resumos de artigos de pesquisa 

(HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 122). 

 

 

2.2.2.2 BEZERRA (2001; 2006)  

 

 

A primeira aplicação do modelo CARS, realizada por Bezerra (2001), foi um 

estudo comparativo da distribuição das informações em resenhas acadêmicas 

produzidas por especialistas e por estudantes.  

Os resultados geraram as organizações retóricas apresentadas na figura 4:  
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Figura 4: Organização retórica de resenhas  

A organização retórica de resenhas de especialistas (padrão RE) 

Unidade retórica 1     INTRODUZIR A OBRA 
Subunidade 1              Definindo o tópico geral                                e/ou 
Subunidade 2              Argumentando sobre a relevância da obra   e/ou 
Subunidade 3              Informando sobre o autor                              e/ou 
Subunidade 4              Fazendo generalizações sobre o tópico        e/ou 
Subunidade 5              Informando sobre a origem da obra              e/ou 
Subunidade 6              Referindo-se a publicações anteriores 
Unidade retórica 2    SUMARIAR A OBRA 
Subunidade 7              Descrevendo a organização da obra             e/ou 
Subunidade 8              Apresentando/discutindo o conteúdo            e/ou 
Subunidade 9              Citando material extratextual 
Unidade retórica 3     CRITICAR A OBRA 
Subunidade 10            Avaliando positiva/negativamente                 e/ou 
Subunidade 11            Apontando questões editoriais 
Unidade retórica 4     CONCLUIR A ANÁLISE DA OBRA 
Subunidade 12A          Recomendando a obra completamente                     ou 
Subunidade 12B          Recomendando a obra apesar de indicar limitações e/ou                                                                                        
Subunidade 13           Indicando leitores em potencial 

A organização retórica de resenhas de acadêmicos (padrão RA) 

Unidade retórica 1        INTRODUZIR A OBRA 
Subunidade 1                  Definindo o tópico geral                                 e/ou 
Subunidade 2                  Argumentando sobre a relevância da obra   e/ou 
Subunidade 3                  Informando sobre o autor                              e/ou 
Subunidade 4                  Fazendo generalizações sobre o tópico       e/ou 
Subunidade 5                  Referindo-se a publicações anteriores                  
Unidade retórica 2        SUMARIAR A OBRA 
Subunidade 6                  Descrevendo a organização da obra          e/ou 
Subunidade 7                  Apresentando/discutindo o conteúdo          e/ou 
Unidade retórica 3         CRITICAR A OBRA 
Subunidade 8                  Avaliando positiva/negativamente               
Unidade retórica 4         CONCLUIR A ANÁLISE DA OBRA 
Subunidade 9                  Recomendando a leitura                              e/ou 

Subunidade 10            Indicando leitores em potencial 

(BEZERRA, 2001, p. 74-76; 2002, p. 47) 

 

A distribuição em unidades retóricas (a mesma terminologia utilizada por 

Biasi-Rodrigues) é feita consoante as especificidades e funções comunicativas das 

informações. E cada uma delas é subdividida em tantas unidades funcionais 

menores – as subunidades- quantas se fizerem necessárias para a estrutura do 

texto, sendo que umas têm caráter obrigatório e outras, opcional (identificadas pelas 

expressões “ou”, “e/ou”). O padrão denominado “RE” reflete a maturidade na 

interação com o gênero, em relação aos autores em formação.   

De acordo com Bezerra, essas estratégias, esses passos podem constituir-se 

num padrão retórico resultante da análise do gênero objeto de discussão, que o 

analista pode elaborar a partir do que denomina (Bezerra) de unidades e 

subunidades retóricas. Em sua dissertação de mestrado, traça um modelo de OR 



34 
 

 

para a análise do gênero resenha, a partir do modelo de Swales (1990), já adaptado 

e aplicado por outros pesquisadores, como nos informa a seguir: 

 
O exame da organização retórica de exemplares do gênero artigo de 
pesquisa levou Swales (1984, 1990), a postular um modelo descritivo 
constituído de moves (unidades maiores) e steps (subunidades dos moves). 
Tal modelo [...] tem sido aplicado, com adaptações, à análise de diferentes 
gêneros textuais, inclusive à resenha de livros. É o caso dos trabalhos de 
Motta-Roth (1995) e Araújo (1996) [...] - que são tomados como ponto de 
partida para a presente análise (BEZERRA, 2002, p. 43). 

 

Esse padrão descritivo de que nos fala Bezerra (2002), remete-nos 

novamente a Severino (2007), quando pensamos os movimentos e os passos para a 

composição das monografias, verificando aqueles que são frequentes, recorrentes e 

de exigência técnica - da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT- e os que 

são mais específicos e opcionais, peculiares ao estilo e desejo do próprio autor. 

Remete-nos também a Prestes (2008), quando aponta quatro procedimentos que 

considera importantes para a escrita monográfica.  

Ou seja, a teoria de análise de gênero põe em evidência, não só os princípios 

que regulam e orientam a produção escrita da ciência, mas também o repertório de 

gêneros que uma dada comunidade discursiva produz, conforme os propósitos 

comunicativos partilhados por seus membros.  

Em sua análise, ao trabalhar com dois padrões para descrição da OR das 

resenhas que constituem o corpus de sua pesquisa - um para as resenhas de 

acadêmicos, que denomina de “RA” e um para as resenhas de especialistas, “RE” – 

Bezerra (2001), reconhecendo a heterogeneidade da comunidade discursiva como 

fator determinante do padrão de escrita desses distintos membros. 

Em seu trabalho do doutorado Bezerra (2006) vai além. Retoma os estudos 

de Swales (1990), já aplicados por Aranha (1996), para a análise das seções dos 

gêneros introdutórios em livros. E chegou ao seguinte quadro descritivo da 

organização retórica da Introdução que apresentamos na figura 5: 

Figura 5: Movimentos retóricos no gênero introdução  
PROPÓSITO COMUNICATIVO JUSTIFICAR A OBRA 

 
 

Movimentos 
Retóricos 

 

1. Definindo/discutindo o tópico central 
2. Informando sobre o autor 
3. Estabelecendo o campo de estudo 
4. Indicando os objetivos do livro 
5. Informando sobre a origem do livro 
6. Indicando lacuna a preencher 

PROPÓSITO COMUNICATIVO RESUMIR O CONTEÚDO 

Movimento retórico 7. Apresentando/discutindo o conteúdo 
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PROPÓSITO COMUNICATIVO CONCLUIR INTRODUÇÃO 

Movimentos 
Retóricos 

8. Indicando leitores em potencial 
9. Fazendo agradecimentos 
10. Expressando desejo/votos de sucesso 

(BEZERRA, 2006, p136) 

 

Agora Bezerra (2006) opta pelas categorias propósito comunicativo, para 

descrever as unidades maiores e movimentos retóricos para as estratégias de 

realização desses propósitos ao longo da distribuição das informações nas 

sentenças que dão forma e funcionalidade aos gêneros introdutórios em livros 

acadêmicos. Inova, portanto, as denominações do modelo CARS a partir dos 

conceitos do próprio Swales: as categorias “propósito comunicativo” e “movimentos 

retóricos” correspondem, respectivamente, a “movimentos retóricos” e “passos”, da 

nomenclatura swalesiana.  

 

 

2.2.2.3 MOTTA-ROTH; HENDGES (2010) 

 

 

 Assim como Bezerra (2001; 2006), Motta-Roth e Hendges (2010) analisaram 

a organização retórica da seção introdução, com base no modelo CARS, mas em 

artigos acadêmicos. E também deram continuidade à ampliação dos estudos 

swalesianos, pois estudaram e analisaram todas as seções do artigo acadêmico, 

constituindo a organização retórica de cada uma, conforme já mencionamos 

anteriormente.  

Segundo essas pesquisadoras, “na medida em que o autor vai construindo 

seu texto [artigo], há uma progressão da informação [...], descrita como a passagem 

de uma visão geral da disciplina, em que situa o conhecimento estabelecido” para a 

geração de um novo. Conforme sua formação discursiva, seu amadurecimento, por 

meio dessas quatro seções, o autor poderá apresentar e discutir um determinado 

problema, ou apresentar uma revisão da literatura que o toma (problema) como 

objeto de estudo. Suas reflexões estão sintetizadas na figura 6, a seguir: 
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Figura 6: O artigo científico 

 
(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 69). 

 
Na escrita do artigo científico, de acordo com o exposto, a progressão da 

informação é, inicialmente, operacionalizada a partir dos conhecimentos 

amplamente partilhados para as particularizações/especificações; retorna para a 

esfera de conhecimentos já reconhecidos, isto é, para as generalizações da tradição 

e daí para o objeto de estudo do pesquisador. Em seguida, o conhecimento 

alcançado é partilhado, socializado. 

  Vamos aos seus modelos de análise: 

 

 

a) Para a Introdução: para a análise da introdução do artigo, as referidas 

estudiosas utilizam o modelo proposto por Swales (1990), mas o 

apresentaram com design diferente, denotando as probabilidades de 

ocorrência das unidades retóricas nas informações a partir do conhecimento 

prévio, partilhado (Figura 7): 
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Figura 7: Configuração do Modelo CASR, de Swales (1990) 

 
                                                                     NICHO 
                                        (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 83) 
 
 

Essa disposição dos movimentos do modelo CARS (Swales, 1990), 

feita pelas pesquisadoras, no triângulo de base invertida, denota a progressão 

textual da composição do gênero, iniciada pela apresentação mais geral do 

objeto de discussão, dos conhecimentos e dos estudos prévios na área, e 

encaminhados para a delimitação, especificação e interpretação dos 

resultados alcançados.      

Melhor dizendo, essa nova representação, de Motta-Roth; Hendges 

(2010), reforça e esclarece o pensamento anterior, acerca de como o autor 

poderá apresentar e discutir um determinado problema, em um determinado 

gênero discursivo.   

 

      

b) Para a revisão da literatura: as autoras propõem um modelo que já utilizaram 

em 1996, que é uma extensão de Bittencourt (1995), conforme podemos ver 

na Figura 8.  

      Figura 8: Seção de Revisão da literatura  

MOVIMENTO I- SITUAR A PESQUISA 

Subfunção 1A - Estabelecer interesse profissional no tópico                  ou 

Subfunção 1B - Fazer generalizações do tópico                                     e/ou 

Subfunção 2A - Citar pesquisas prévias                                                  ou 

Subfunção 2B - Estender pesquisas prévias                                           ou 

Subfunção 2C Contra-argumentar pesquisas prévias                             ou 

Subfunção 2D - Indicar lacunas em pesquisas prévias                                                                                                                   

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 93) 
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O movimento apresenta duas (2) subfunções que se desdobram em 

outras duas (2) e/ou três (3). Tais subfunções poderão ser utilizadas, ou não, 

em sua totalidade, para a contextualização da pesquisa. 

 

 

c) Para a seção de metodologia: segundo Motta-Roth; Hendges (2010), as 

pesquisas que tratam da organização retórica dos procedimentos de coleta e 

análise de dados são escassas e se referem a disciplinas específicas, embora 

possam ser utilizadas em outras áreas.  

Apresentam os modelos de Nowgu (1997), Kanoksilapatham, (2005) e 

Lim (2006), utilizados para análise da metodologia de artigos em medicina, 

bioquímica e administração, respectivamente (MOTTA-ROTH E HENDGES, 

2010, p. 115-117).  

Dentre eles, escolhemos a proposição de Lim (2006),  modelo que 

apresentamos, na Figura 9, por tratar da análise de trabalhos da área de 

humanas (administração), assim como o nosso trabalho. 

    Figura 9: Metodologia, de Lim (2006)  

1 DESCREVER O(S) PRODCEDIMENTO(S) DE COLETA DE DADOS 
Passo 1 Descrever a amostra 

(a) Descrevendo o local da amostra 
(b) Descrevendo o tamanho/dimensão da amostra/população 
(c) Descrevendo as características da amostra 
(d) Descrevendo a técnica ou critério de amostragem 

Passo 2 Narrar os passos da coleta de dados 
Passo 3Jjustificar o(s) procedimento(s) de coleta de dados 

(a) Destacando vantagens em se usar a amostra 
(b) Mostrando a representatividade da amostra 

2 DELINEAR O(S) PRODCEDIMENTO(S) PARA MENSURAR VARIÁVEIS 
Passo 1 Apresentar uma visão geral do design 
Passo 2 Explicar o(s) método(s) para mensurar as variáveis 

(a) Especificando itens em questionários/bases de dados 
(b) Definindo as variáveis 
(c) Descrevendo métodos para mensurar as variáveis 

Passo 3 justificar os método(s) para mensurar as variáveis 
(a) Citando métodos de pesquisas prévias 
(b) Destacando a aceitabilidade do(s) método(s) 

3 ELUCIDAR O(S) PRODCEDIMENTO(S) DE ANÁLISE DOS DADOS 
Passo 1 relatando (ou narrando/recontando) o(s) procedimento(s) de análise dos dados 
Passo 2 Justificando o(s) procedimento(s) de análise dos dados 
Passo 3 Prevendo resultados 

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p.116-117) 
 
 

Esse modelo, proposto por Lim (2006), para a seção de metodologia de 

artigos acadêmicos em Administração, apresenta, conforme postulam as 
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estudiosas, diferenças significativas em relação ao tipo de informação que 

aparece na seção: se procedimentos de coleta, se procedimentos de análise.  

Embora não sejam apresentados por estas estudiosas, os trabalhos de 

mestrado de Oliveira (2003) e de Marcuzzo (2006), orientados por Motta-

Roth, que tratam da seção de metodologia em artigos de Linguística Aplicada 

e apresentam as configurações descritas nas Figuras 10 e 11, serão nosso 

parâmetro para a formulação de modelo de análise da referida seção: 

Figura 10: Seção de metodologia, de Oliveira (2003)  

MOVIMENTO 1 – Descrição do corpus ou participantes da pesquisa 
PASSO 1 Especificação do tamanho da amostra (tamanho do corpus ou 

número de participantes) 
PASSO 2 Especificação do perfil dos participantes: 
PASSO 2A Especificação do sexo e idade 
PASSO 2B Especificação do nível de escolaridade (estudantes, professores, etc) 
PASSO 2C Especificação da subárea a que os participantes pertencem 
PASSO 2D Especificação do nível de conhecimento dos participantes na língua 
ou tópico que está sendo investigado pela pesquisa 
 OU 
PASSO 3 Especificação do corpus selecionado 
MOVIMENTO 2 – Descrição dos materiais ou instrumentos utilizados na 

coleta dos dados 
MOVIMENTO 3 – Descrição dos procedimentos 
MOVIMENTO 4 - Descrição da análise dos dados 

(OLIVEIRA, 2003, p. 153). 

Esse modelo de OR, proposto por Oliveira (2003), para a análise de 

artigos acadêmicos em Linguística Aplicada, se aproxima mais das 

proposições de Lim (2006), apresentadas por Motta-Roth; Hendges (2010). 

Vejamos o modelo de Marcuzzo (2006), na Figura 11: 

              Figura 11 - Seção de Metodologia, de Marcuzzo (2006)  

MOVIMENTO 1 – DESCRIÇÃO DO CORPUS 
PASSO 1 Especificação do corpus (tamanho, gênero, área(s) investigada(s) e fonte de 

coleta) 
E/OU 

PASSO 2 Justificativa da escolha do corpus 
E/OU 

PASSO 3 Descrição da coleta do corpus 
MOVIMENTO 2 – DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS/PROCEDIMENTOS 

PASSO 1 Especificação das categorias analíticas 
E/OU 

PASSO 2 Descrição dos procedimentos 

(Marcuzzo, 2006, p. 52) 

 

Essa configuração, bem sucinta em relação à de Oliveira (2003), foi 

utilizada por Marcuzzo para a análise da seção de metodologia, também em 

artigos acadêmicos em Linguística Aplicada.  
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São, portanto, esses dois modelos, que nos servem de base para a 

análise de unidades que se configurem como procedimento metodológico nos 

trabalhos analisados, por tratarem da análise da seção de metodologia em 

artigos acadêmicos, em estudos da realidade brasileira, na área de Ciências 

Humanas.  

 

 

d) Seção de resultados e discussão: postulam as cientistas que vários são os 

proponentes de modelos de análise para essa seção, cuja interpretação se dá 

em função das disciplinas investigadas. Dentre esses, apresentamos o 

modelo proposto por Silva (1999), na Figura 12, e o apontado pelas 

pesquisadoras Motta-Roth e Hendges (2010), na Figura 13: 

  Figura 12: Seção de Resultados e Discussão, de Silva (1999)  

Movimento 1 – Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
Movimento 2 – Declaração dos resultados 
Movimento 3 – Final (in)esperado 
Movimento 4 – Hipóteses 
Movimento 5 – Referência a pesquisa prévia 
Movimento 6 – Conclusão 

(SILVA, 1999, p.63) 

Esse modelo, utilizado por Silva (1999), foi aplicado na análise de 

artigos em Linguística Aplicada, sob a orientação de Motta-Roth, durante o 

mestrado. 

               Figura 13: Seção de resultados e discussão, de Motta-Roth; Hendges (2010) 

Movimento 1 – Recapitulação de informação metodológica  
Movimento 2 – Declaração dos resultados 
Movimento 3 – Explicação do final (in)esperado 
Movimento 4 – Avaliação da descoberta 
Movimento 5 – Comparação da descoberta com a literatura 
Movimento 6 – Generalização 
Movimento 7 – Resumo 
Movimento 8 – Conclusão 

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 128) 

 

Contamos também com esse modelo de OR usado pelas estudiosas na 

análise da seção de resultados em artigos acadêmicos, para a composição do 

modelo-guia para a análise da seção de resultados das monografias de 

graduação.   
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2.2.2.4 REGO (2012)  

 

 

O modelo de Swales foi adaptado e aplicado por Rego (2012) para a análise 

das seções de introdução e conclusão de monografias de estudantes de Letras, com 

habilitação em língua espanhola. É um trabalho recente, defendido pelo Programa 

de Pós-Graduação em Letras, Mestrado a que estamos vinculados. Das análises 

realizadas, temos dois padrões estruturais, um para cada seção (Figuras 14 e 15). 

     Figura 14: Seção de introdução, de Rego (2012)  

UNIDADE RETÓRICA 01 – Apresentação da pesquisa 
Subunidade 1 - Contextualizando o trabalho  
Subunidade 2 - Apresentando o tema  
Subunidade 3 - Apresentando objetivos  
Subunidade 4 – Questionando o tema  
Subunidade 5 – Descrevendo aspectos metodológicos 
UNIDADE RETÓRIA 02 – Justificativa 
Subunidade 1 - Argumentando sobre a relevância da pesquisa  
Subunidade 2 – Relacionando a pesquisa com a teoria de base 
Subunidade 3 – Apontando a relevância pessoal 
Subunidade 4 – Apontando a relevância acadêmica  
UNIDADE RETÓRICA 03 - Apresentação dos capítulos da monografia 
Subunidade 1 – Apresentando o primeiro capítulo  
Subunidade 2 – Apresentando o segundo capítulo  
Subunidade 3 – Apresentando o terceiro capítulo 

(REGO, 2012, p. 56) 

 

Esse esquema composicional que a pesquisadora apresenta, é resultante da 

análise da estrutura de introduções de monografia, com base nos estudos de 

Bezerra (2009). 

     Figura 15: Seção de considerações finais, de Rego (2012)  

UNIDADE RETÓRICA 01 - Retomada da proposta da pesquisa 
Subunidade 1 - Retomando o tema  
Subunidade 2 – Retomando os objetivos 
UNIDADE RETÓRICA 02 – Retomada dos resultados 
Subunidade 1 – Sintetizando os achados  
Subunidade 2 – Sugerindo soluções 
UNIDADE RETÓRICA 03 – Contribuição da pesquisa  
Subunidade 1 – Apresentando a importância final da pesquisa  
Subunidade 2 – Contribuindo com a ciência  
Subunidade 3 – Contribuindo com o ensino 

(REGO, 2012, p. 74) 

 

E esse é o padrão encontrado pela pesquisadora quando da análise das 

considerações finais das monografias. 

 

 



42 
 

 

2.3  O gênero discursivo monografia  

 

 

Nessa seção, apontamos o gênero monografia enquanto gênero destinado ao 

registro do discurso como ciência, regido por princípios e critérios que, estão 

voltados para o rigor da técnica da linguagem e para o conjunto de normas que 

orientam e estruturam sua elaboração.  

Se no campo da linguagem, faz-se mister considerar os critérios da 

textualidade - a clareza (coesão e coerência), a correção, a obediência às normas 

gramaticais e a objetividade -  no campo da estruturação dos trabalhos científicos, 

deve-se considerar o conjunto de normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, que tratam de orientar a elaboração e redação da monografia, consoante 

os elementos que compõem o gênero. 

 
 

 

2.3.1 Definindo e/ou conceituando monografia  

 

 

Para pensarmos a monografia sob o ponto de vista técnico, fizemos uso das 

abordagens de Severino (2007) e das de Prestes (2008).  

As de Severino (2007) foram utilizadas por ser uma das referências indicadas 

para o trabalho com os gêneros acadêmicos, no componente curricular Metodologia 

do Trabalho Científico (MTC), no contexto da pesquisa.  

As de Prestes (2008), para fazermos um contraponto com as recomendações 

indicadas pelo SIAB/UERN, como requisito para a elaboração da monografia, 

enquanto trabalho de conclusão do curso - TCC, antes de procedermos a análise 

descritiva dos aspectos tipológicos dos trabalhos objeto de nossa investigação. 

Optamos por não fazer o contraponto com as abordagens de Severino (2007), 

por se distanciarem de uma das normas brasileiras em vigor, essencial para a 

elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos: a NBR 14.724/2011. 

Feitas tais considerações, passemos às definições da monografia enquanto 

trabalho científico. 
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a) Segundo Severino (2007)  

 

 

As modalidades de trabalhos científicos são abordadas por Severino 

no quinto capítulo de seu livro. Em nota introdutória ao capítulo, em que 

apresenta nove categorias de trabalhos, suas palavras chamam-nos a 

atenção para as adequações das normas técnicas às especificidades do 

trabalho a ser construído e fazem-nos entender a necessidade de considerar 

a tradição universalizada pelas ciências já frisada anteriormente por Prestes 

(2008): 

 

Após a exposição das normas para qualquer trabalho científico, é 
conveniente fazer rápida referência aos principais tipos de trabalhos 
científicos comumente solicitados nos vários momentos da vida do 
estudioso e aos quais as várias normas, sobretudo as de natureza técnica, 
devem adaptar-se adequadamente. (SEVERINO, 2007, p. 199). 
 

 

Dentre as nove categorias apresentadas, o autor trata primeiramente 

da que denomina de trabalho científico e monografia, sessão na qual 

esclarece que “o termo monografia designa um tipo especial de trabalho 

científico” e que “o uso deste termo para designar uma série de trabalhos 

escolares, ainda que resultantes de investigação científica, testemunha a 

incorreta generalização do conceito”.  

Afirma que “os trabalhos científicos serão monográficos na medida em 

que satisfazem à exigência da especificação, ou seja, na razão direta de um 

tratamento estruturado de um único tema, devidamente especificado e 

delimitado”. E, com base nesse parâmetro de exigência da especificação, 

inclui os trabalhos duas modalidades distintas. 

Na primeira inclusão situam-se os “trabalhos de pesquisa”, “trabalhos 

de aproveitamento”, “os relatórios de estudo, roteiros de seminários, os 

resumos de capítulos ou de livros e as resenhas ou recensões bibliográficas,” 

exigíveis e exigidos durante os cursos de graduação, que considera parte 

integrante do processo didático da própria graduação;  

Na segunda, incluem-se as “teses, dissertações e ensaios que, embora 

possam ser categorizados como trabalhos acadêmicos, são resultados de 
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uma pesquisa ampla, profunda, rigorosa, autônoma e pessoal” (2007, p. 200), 

quase sempre desenvolvida em cursos de pós-graduação. 

 

 

b) Segundo Prestes (2008): 

 

 

Prestes (2008, p. 17-23) inicia o primeiro dos três capítulos de seu 

trabalho com uma discussão sobre conhecimento, ciência e pesquisa, 

abordando cinco tipos de conhecimentos.  Dentre esses, aborda o 

conhecimento científico como “aquele que resulta de investigação metódica, 

sistemática da realidade” que “se verifica, na prática, pela demonstração ou 

experimentação” dos fatos ou fenômenos e o conhecimento técnico como o 

que “não advém apenas do instinto, das sensações, da observação ingênua”, 

está relacionado “ao como fazer algo e aos meios a serem utilizados para 

realizar tarefas” e que “está na base da profissionalização”. 

No capítulo seguinte, essa autora categoriza a monografia como o 

terceiro de dez tipos de textos científicos que enumera e a conceitua, a 

define, primeiramente em sentido amplo e estrito, recorrendo a algumas 

citações recortadas da NBR, que denomina de normas de tradição do meio 

acadêmico e, partir daí, tece suas próprias considerações e amplia o conceito 

de monografia, conforme o fim a que se destina, sem, no entanto, fugir 

desses padrões.  

Das concepções convencionais a autora faz um recorte da NBR 6023: 

2002 que aponta a monografia, em sentido amplo, como “Item não seriado, 

isto é, item completo, constituído de uma só parte ou que se pretende em um 

número pré-estabelecido de partes separadas.” e outro da NBR 14724:2005 

que, segundo a autora, traz o nome genérico de trabalhos acadêmicos e 

envolve “teses, dissertações e outros”. (Cf. PRESTES, 2008, p. 32-33). 

Suas reflexões acerca do que seja uma monografia em sentido mais 

estrito, remetem-nos à observação de alguns procedimentos - “anexo U” (p. 

185), de seu livro, em que exemplifica esse gênero com pesquisa bibliográfica 

– nos quais podemos evidenciar o projeto, o escopo para o ato de produção, 
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enformação e progressão do texto, conforme o propósito comunicativo por ele 

exigido.      

                               
Resultante de uma pesquisa científica, uma monografia em sentido mais 
estrito é um texto de primeira mão que traz a identificação, o 
posicionamento, o tratamento e o fechamento de um tema (ou problema), 
permitindo um aprofundamento de estudo. (2008, p. 32). 

 

Essa definição da estudiosa chama-nos a atenção por elencar quatro 

procedimentos essenciais para a construção do texto monográfico. Cada um 

desses procedimentos permite ao produtor, desenvolver uma seção do seu 

trabalho, com vistas ao aprofundamento de seu objeto de estudo: identificar o 

problema, posicionar-se ante a literatura que o aborda, apontar suas reflexões 

e resultados, as conclusões e contribuições do estudo. 

E nos chamam a atenção, ainda, as suas considerações acerca de 

alguns dos critérios que devem fundamentar a tessitura do trabalho 

monográfico, tais como marcas de autoria, abordagem teórica e exposição de 

argumentos: 

 
A monografia deve estar fundamentada na organização e na interpretação 
analítica de dados, de acordo com objetivos previamente estabelecidos. 
Esses dados podem ser constituídos de verdades aceitas pelas ciências 
(axiomas), de argumentos de autores que sejam autoridade no assunto 
abordado, de ilustrações, de testemunhos e, inclusive, até da própria 
experiência coerente de quem está realizando a pesquisa. (PRESTES, 
2008, p. 32). 

 
 

Tais argumentos nos orientam para a observância ao propósito 

comunicativo (ou lista propósitos comunicativos) que motiva, direciona e 

regula a produção do gênero de acordo com as capacidades dos que 

integram a comunidade discursiva, quer como sênior quer como júnior.   

Afirma a autora que a monografia, enquanto trabalho acadêmico, pode 

ter diferentes objetivos, dentre eles o de   

 
Servir como instrumento de avaliação de alguma disciplina desenvolvida no 
meio acadêmico, seja em nível de graduação ou de pós-graduação, que a 
referida norma denomina (para o primeiro nível de ensino mencionado) 
trabalho de graduação interdisciplinar (TGI) ou como requisito para a 
conclusão de cursos de graduação ou de pós-graduação, em nível de 
especialização e/ou aperfeiçoamento e outros, que a norma chama de 
trabalho de conclusão de curso (TCC). (PRESTES, 2008, p.32-33). 
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 Em se tratando de TCC, o gênero objeto de nossa investigação, a 

monografia deve servir de parâmetro para a análise e a produção textual de 

disciplinas que a tomem como objeto de ensino e de aprendizagem.  

 

 

2.3.2 Identificando o esquema tipológico da monografia 

 

 

Os diferentes estudiosos consultados, têm nos mostrado que, embora não se 

tenha uniformidade, se faz necessário traçar um esquema em que seja apresentado 

o gênero discursivo. Tomamos por parâmetro para o nosso trabalho, os aportes de 

Motta-Roth e Hendges (2010), mas apresentamos também os de Prestes (2008) e 

Severino (2007), já presentes em nosso suporte teórico, sítios da internet e 

pareceres das bancas de monografias homologados nas unidades do campo de 

pesquisa. 

Prestes (2008, p. 39-40) nos apresenta o seguinte esquema tipológico para 

Trabalhos Acadêmicos, conforme a NBR 14724:2011, na Figura 16:  

             Figura 16: Esquema tipológico para Trabalhos Acadêmicos  

a) capa; 
b) lombada; 
c) folha de rosto; 
d) errata 
e) folha de aprovação; 
f) dedicatória 
g) agradecimento; 
h) epígrafe 
i) resumo, seguido de palavras-chave; 
j) resumo em língua estrangeira, seguido de palavras-chave no mesmo idioma; 
k) lista de ilustrações; 
l) lista de tabelas; 
m) lista de abreviaturas, siglas; 
n) lista de símbolos; 
o) sumário 
p) introdução: explanação sobre a importância ou relevância do assunto, bem como sua 

delimitação; menção a outros trabalhos relacionados ao tema; exposição dos objetivos do 
trabalho e do modo como ele se apresenta estruturado; 

q) desenvolvimento (corpo do trabalho): conjunto de partes (seções e subseções) que contêm 
exposições, análises e interpretações detalhadas sobre o que foi pesquisado; 

r) conclusão: síntese das ideias essenciais desenvolvidas em cada capítulo, relacionando-se, 
de forma avaliativa, o que foi desenvolvido em cada um desses capítulos com o objetivo 
geral da pesquisa; 

s) referências; 
t) glossário; 
u) apêndices; 
v) anexos; 

x)    índices. 
(PRESTES, 2008, p. 39) 
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Nessa descrição, rotulada de esquema tipológico para trabalhos acadêmicos, 

estão incluídos a Dissertação, a Tese, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no 

qual se encaixa a Monografia, Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI) e o que 

ela denomina de outros. 

Severino (2007, p. 152-153) nos fornece, praticamente, a mesma 

apresentação geral dos aspectos técnicos para trabalhos científicos: “Capa inicial; 

Página de rosto; Sumário; Lista de tabelas e figuras; Núcleo do trabalho – 

Introdução, Desenvolvimento, Conclusão; Apêndices e anexos; Bibliografia; Capa 

final ou quarta capa.” 

É um esquema tipológico mais sucinto, para a apresentação física do 

trabalho. Sobre as orientações conteudistas das seções, disserta o autor, logo após 

enumerar as partes supracitadas, esclarecendo que, conforme a natureza do 

trabalho, tais divisões em partes e seções seguirão o curso das necessidades e 

formalidades, mas não há uma preocupação em abordar a análise dos gêneros, 

trata-se de uma referência técnica.  

Tais apontamentos são valiosos para que o aluno possa sequenciar as 

seções constitutivas do seu trabalho, mas não suprem as orientações de cunho 

teórico-metodológico que orientam a distribuição das informações nos gêneros ou 

seções dos gêneros produzidos no ambiente acadêmico, nem dispensam a 

observância às normas vigentes para as referências técnicas que convencionam a 

redação, já defasadas em Severino (2007), conforme afirmamos na seção anterior. 

Faz - se necessária uma sistematização de trabalho didático que lhe propicie 

a execução desse foco teórico com propriedade, com ciência do que possa vir a ser 

dito e de como deve e pode ser dito nesse tipo de produção discursiva- gênero, de 

forma a contemplar as especificidades em todos esses campos de conhecimento.  

São os estudos linguísticos, como o de Motta-Roth e Hendges (2010), que 

fornecem essa base para a construção do esquema tipológico do gênero, tornando-o 

mais concreto e coeso. Não desconsideram os elementos que os metodólogos 

apontam para a composição do gênero, mas priorizam as funções que subjazem a 

produção de dado gênero, como parâmetro definidor do esquema tipológico e da 

progressão discursiva de sua construção.  

Na epígrafe desse capítulo, as autoras nos chamam a atenção para as 

especificidades que encaminham a produção de um dado gênero, no seio da 

academia, e para a maneira particular em que é construído e reconhecido. Tais 
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habilidades são adquiridas pelo estudo e aplicabilidade das teorias sobre os gêneros 

e sua funcionalidade, tópicos que serão discutidos em seções vindouras. 

Outro trabalho que explora as relações entre linguagem e ciência, que oferece 

subsídios valiosos quanto ao modo de como se dá a construção discursiva dos 

conceitos em seções de gênero (estratégias de apresentação das informações) é o 

de Motta-Roth e Lovato (2009). Elas observam e descrevem “como certos aspectos 

do processo social de popularizar a ciência são linguisticamente realizados em 

textos classificados como exemplares de um mesmo gênero” (MOTTA-ROTH; 

LOVATO, 2009, p. 236). 

Sempre voltadas para o propósito de Swales, de criar um ambiente de 

pesquisa, as pesquisas linguísticas que tratam da análise dos gêneros em ambiente 

acadêmico têm como foco a informação, enquanto conteúdo, as estratégias de uso 

dessas informações, ações retóricas, e o como apresentar essas ideias/informações 

por meio da linguagem como ciência.  

Ou seja, todas as orientações se voltam para o esforço retórico do 

pesquisador-autor ante os argumentos e expressões com que esses serão 

apresentados em cada seção ou gênero discursivo: exposição dos argumentos que 

justifiquem sua pesquisa-produção; exposição de argumentos que satisfaçam suas 

expectativas ante as questões de pesquisa; exposição dos resultados alcançados.  

Cada um desses procedimentos permite ao produtor, desenvolver cada etapa 

do seu trabalho, com vistas ao aprofundamento de seu objeto de estudo: identificar o 

problema, posicionar-se ante a literatura que o aborda, apontar os resultados, as 

conclusões e contribuições do estudo. 

 

 

2.3.3 Abordando o estilo e a composição do trabalho monográfico 

 

 

 Se o ato de escrever em si mesmo demanda certas habilidades, o da escrita 

acadêmica demanda muito mais. É uma atividade intelectual solitária do ponto de 

vista da singularidade, mas sua progressão encontra lugar na polifonia, no diálogo 

que se materializa a partir das múltiplas vozes que se solidarizam com a do escritor 

para dar fio condutor ao seu ato criador, de exteriorizar seu pensamento.  
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Implica dizer que o escritor é um sujeito discursivo, sua voz é reveladora de 

um lugar social e “expressa um conjunto de outras vozes integrantes de dada 

realidade social”; dela “ecoam as vozes constitutivas e/ou integrantes desse lugar 

sócio-histórico”. (FERNANDES, 2007, p. 33). Sua produção, portanto, estará sempre 

impregnada de marcas - denominadas de heterogeneidade - que identificarão essas 

vozes e aparecerão implícita ou explicitamente.  

Nesse sentido, o sujeito é plural, polifônico e constrói sua individualidade na 

heterogeneidade. Sua singularidade reside na escolha do léxico e na posição que 

assume ante um ponto de vista para causar o efeito de sentidos almejado, mas o 

que escreve está precedido de outros textos e também será sucedido por outros 

textos. Essa escolha tem a ver com a visão de mundo de uma época que o autor 

capta para expressar a realidade. 

 Na concepção de Possenti (2001, p. 214) 
 
 

O cientista escolhe uma linguagem dentre algumas disponíveis (ou cria 
alguma alternativa) para representar o fenômeno de certa forma, seja esta 
forma a estruturação de uma intuição, seja a colocação em perspectiva de 
uma utilização preferencial da estruturação do fenômeno. Vale dizer, uma 
certa orientação em relação aos trabalhos subsequentes.  
 
 

 É importante observar que o autor está tratando das peculiaridades da 

linguagem técnica, científica e das escolhas e delimitações que a escrita de dado 

gênero acadêmico requer e que o sujeito precisa executar. No caso da escrita do 

TCC, a monografia de graduação, tais escolhas e delimitações se constituem em 

etapas preliminares - o (ante)projeto do trabalho – que o seu produtor terá que 

percorrer por si mesmo, embora sob a orientação de um ou mais orientador, vez que 

as especificidades de seu fazer seguem um direcionamento próprio, uma escolha 

pessoal ante sua vivência acadêmica com os fatos/fenômenos objeto de sua 

escolha. 

 Sobre a autoria, o comportamento do sujeito no discurso científico, confessam 

as palavras de Fernandes (2007, p. 40): 

 

Se tomarmos como exemplo um texto cuja finalidade é a de possibilitar a 
um leitor leigo uma compreensão mínima da Linguística como ciência, 
verificaremos questões como: a) o sujeito que o escreveu deve ser um 
sujeito autorizado para isso; seguramente, trata-se de um linguista; b) para 
se inscrever nesse lugar da enunciação autorizado, o sujeito precisou 
constituir-se como um sujeito discursivo nesse lugar. (Dizemos com isso 
que o processo de constituição do sujeito como um linguista implicou, além 
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dos cursos que fez – graduação, pós-graduação, etc. – inúmeras leituras e 
discussões sobre conceitos dessa área de conhecimento); c) para proceder 
uma exposição da Linguística como ciência, a voz do sujeito enunciador 
constitui-se por um conjunto de diferentes vozes (professores, colegas, 
textos lidos, etc.), e o texto produzido integra uma comunidade acadêmica. 

 

 Sob a denominação de sujeito autorizado, o autor qualifica aí um sujeito 

discursivo que precisou constituir-se como tal em um determinado lugar social. Para 

compreender esse sujeito discursivo deve-se compreender primeiramente esse 

conjunto de vozes de que o autor dispõe para constituir a sua, abstraídas de 

inúmeras leituras e discussões que ampliam seu conhecimento de mundo, 

aprimoram suas competências enciclopédica e genérica e auxiliam-no na fruição e 

progressão das ideias centrais com que pretende defender os seus achados (os 

frutos de sua investigação) ao longo de sua produção e colocar-se como inovador 

e/ou sucessor de trabalhos já existentes.  

Já refletimos com Bakhtin (in JESUS 2012b) que “todo texto tem um sujeito, 

um autor (o falante ou quem escreve). Os possíveis tipos, modalidades e formas de 

autoria”. Estando, pois no sujeito, o estilo terá também os possíveis tipos e 

modalidades subjacentes às formas de autoria. As possibilidades e modalidades do 

estilo estão na escolha e na forma de expor o argumento e aderir ao outro, conforme 

herança das premissas de Aristóteles. Assim, o outro é sempre a onipresença do ato 

de criação do autor. É ele quem lhe orienta que gênero de discurso usar ante a 

situação que se lhe apresente como contexto real para que proceda a sua criação. 

 No seio acadêmico, a autoria é sempre consciente de que à sua produção se 

impõe uma técnica, tradição necessária que define a natureza e a forma em que 

produzirá os enunciados- anais, tratados de física, princípios linguísticos, relatórios 

de pesquisa, dentre outros - nos diversos campos de construção do conhecimento. 

“A visão de mundo constrói e unifica o horizonte do homem, o estilo constrói e 

unifica o seu ambiente”. (Bakhtin, 2003, p. 189). 

A constituição do sistema de escrita em que se edifica e compõe-se o gênero 

discursivo e (re)produz- se a linguagem,  configura-se, no meio universitário, de 

forma singular e atípica para o formando, embora este conceba a escrita como 

habilidade já adquirida e lapidada no meio escolar e identifique-se como um bom 

produtor do discurso nessa modalidade. Uma vez inserido no seio acadêmico, 

perceberá e conceberá um outro universo da utilização da escrita e terá que produzi-

la com novos e indispensáveis propósitos, adotá-la como forma de registro e de 
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divulgação das suas ideias, a partir de então formuladas e pensadas à luz das 

ciências.  

   Conceitos e termos técnicos que permeiam a ciência, a utilização concreta e 

cotidiana de determinados gêneros discursivos em que se esculpe a escrita são 

fatores que exigem nova performance do universitário. É aí, nessa escrita, que irão 

se manifestar, exteriorizar-se e imperar os relatos e reflexões construídos e 

renascidos das discussões do conhecimento teórico e prático que constituem objeto 

de ensino-aprendizagem.  O conhecimento não mais se reproduzirá pelas crenças e 

intuições do senso comum e a silhueta da escrita não ganhará forma sem que haja 

ideias dialogadas e reelaboradas no seio das teorias devidamente enformadas num 

gênero cuja função social esteja pré-estabelecida para esse contexto comunicativo. 

Nas palavras de Marques (2008, p. 132), “a universidade passa a se entender 

como comunidade de argumentação das ciências”. É, portanto, ela que oportuniza 

que a produção da ciência seja visualizada pela produção acadêmica e que esta se 

beneficie do conhecimento daquela e passe a alimentar esse conhecimento. Esse 

intercâmbio possibilita a interação entre as pessoas e o conhecimento. Na esfera da 

escrita monográfica, além de enriquecer o seu discurso acadêmico pela produção do 

discurso científico, o estudante necessita ter conhecimento teórico e prático dos 

critérios de textualidade em que se esculpem os gêneros discursivos próprios das 

produções acadêmicas, do problema científico e estar em sintonia com os 

estudiosos da ciência que já discorreram acerca de seu objeto de análise. 

Para escrever academicamente, é necessário mergulhar na comunidade de 

pesquisadores e realizar leitura de seus aportes teóricos, ouvi-los em simpósios e 

comunicações científicas e aproveitar as contribuições que possam dar suporte às 

discussões e reflexões sobre as quais pretenda escrever. Não há como falar e 

escrever sobre a escrita acadêmica, por exemplo, sem recorrer a produções de 

estudiosos e pesquisadores clássicos e atuais que tratem da teoria dos gêneros, do 

planejamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa e que tratem também dos 

procedimentos de pesquisa com os gêneros discursivos direcionados para o 

trabalho com esses gêneros no contexto de pesquisa e no de sala de aula. 

A escrita como ciência leva-nos ao questionamento sistemático acerca do que 

aceitamos ou assinamos como verdade do/no discurso que produzimos ou que 

tomamos de outrem. É no seio universidade, inseridos nas práticas acadêmico-

científicas dessa comunidade, que somos levados a repensar a maneira usual e 
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corriqueira em que produzimos os nossos dizeres, sem nos determos nos efeitos de 

sentido que eles possam causar a nós mesmos ou a nossos interlocutores; ou seja, 

aprendemos a não ficarmos apenas no senso comum, aceitando os fatos sem 

discuti-los ou questioná-los. 

 

 

2.4 Sequência didática para os gêneros acadêmicos 

 

 

Esta seção trata da abordagem dos gêneros discursivos produzidos no seio 

da universidade, mais especificamente dos encaminhamentos didático-pedagógicos 

propostos para a análise e produção desses gêneros, enquanto objeto de ensino e 

de aprendizagem. 

Conforme postulam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), é possível ensinar, 

mediar e apreciar a escrita de um gênero acadêmico por meio de uma sequência 

didática que considere as condições e as situações de produção, conforme a 

formação do enunciador.  

Para a produção do trabalho monográfico, nosso objeto de estudo e de 

análise, é possível, por meio da sequência didática (SD), permitir ou possibilitar que 

o aluno/aprendiz se apodere das noções básicas e das técnicas e instrumentos 

necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão escrita 

acadêmica desse gênero; e que identifique os elementos definidores ou 

proporcionadores, geradores das sequências discursivas que melhor se adequem à 

organização retórica do seu do trabalho. 

 

 

2.4.1 Apresentando a proposta 

 

 

A SD para a nossa ação investigativa é um procedimento norteador, mediador 

para a produção discursiva do gênero acadêmico monografia de graduação, por 

estudantes do curso de licenciatura em Letras. Compreende 
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Um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 
em torno de um gênero textual oral ou escrito (...) evidentemente sobre 
gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente; sobre 
aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos; 
e sobre gêneros públicos e não privados. (DOLZ, NOVERRAZ E 
SCHNEUWLY 2004, p. 97). 

 

Escrito numa progressão de construções linguísticas de uso restrito e 

específico à comunidade acadêmica, que se constituem gêneros ou seções de 

gênero (desse gênero), sua produção apresenta uma novidade substancial para 

quem precisa produzi-lo pela primeira vez.  

É importante que o aluno tome conhecimento sobres as regularidades 

linguísticas que esse gênero apresenta a partir de situações de ensino-

aprendizagem para esse fim. Possibilitar-lhe refletir sobre a análise e produção de 

um dado gênero, a partir do agrupamento de outros gêneros e/ou de seções de 

gêneros que possam encaminhá-lo à análise e produção é uma delas. 

A utilização da SD nas atividades de ensino-aprendizagem, direcionadas para 

a análise dos gêneros acadêmicos, é de grande utilidade para inseri-lo na prática 

dessas linguagens especificas do contexto universitário. Por meio dela tomará 

conhecimento de uma estrutura-base previsível para a elaboração e enformação do 

gênero que deverá produzir e de como adequar essa produção ao propósito para o 

qual está direcionada.    

Segundo os autores supracitados, uma SD pode ser assim representada:  

 

        Figura 17: Esquema da sequência didática           

 
                         (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY 2004, p. 98). 

 

 
Com base nesse esquema tipológico, descrevemos, a seguir, os elementos 

constitutivos da proposta didática para a construção da monografia. 
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Apresentação da situação  

 

 

O ponto de partida para a efetivação da proposta é a elaboração de um 

projeto coletivo, com participação do aluno.  Como se trata do gênero monografia, 

para os que estão em fase final do curso, o (ante) projeto exigirá a presença de um 

orientador para cada aluno, porque a definição do problema, dos objetivos de 

pesquisa, a revisão e adequação da literatura, a análise dos dados, dentre outros 

procedimentos que constituirão o projeto a ser desenvolvido, dependendo da área 

de conhecimento, apresentarão certas peculiaridades. 

Apresentar a situação é esclarecer ao estudante que um trabalho monográfico 

necessita de um projeto, gênero que foi, para ele, objeto de ensino e de estudo 

desde o início de sua graduação, na disciplina de Metodologia do Trabalho 

Científico. Esse projeto foi elaborado no semestre precedente ao da produção da 

monografia, na disciplina Seminário de Monografia I, é requisito básico para a 

realização de uma atividade de pesquisa e redação desse trabalho monográfico. 

Após seis semestres, inserido nas atividades de letramento acadêmico 

científico, pela reflexão teórico-prática acerca dos gêneros discursivos acadêmicos, 

o estudante é convidado a utilizar-se das habilidades adquiridas e a testar sua 

capacidade de posicionar-se criticamente nas diferentes teorias que fundamentam 

as investigações da área, em situações acadêmico-científicas formais, como 

professa o Projeto Político-Pedagógico do Curso de sua formação.  

Terá, portanto, uma dupla jornada: estudar o problema de sua investigação e 

produzir o gênero em que esse estudo será abordado, a monografia. É preciso 

compreender que, pela prática, unicamente pela prática, é que ingressará nesse 

universo de duplo aprendizado.  

 

 

A produção inicial:  

 

 

Em se tratando da escrita sobre uma atividade de pesquisa, evento 

comunicativo que o aluno não vivencia com regularidade, num gênero discursivo que 

não domina ainda, de forma satisfatória, porque também não vivencia essa 
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modalidade de escrita sobre a pesquisa, em uma estrutura retórica própria para esse 

tipo de escrita (que é o gênero acadêmico monográfico) é necessário abordar a 

natureza da escrita para registro de procedimentos de pesquisa, consoante o perfil 

do aprendiz de escritor e de pesquisador. 

Tratar da análise do gênero pela presença concreta desse gênero, nas mãos 

dos aprendizes, de acordo com o calendário e o cronograma de aulas. Tratar da 

natureza da escrita sobre a pesquisa em condições reais de pesquisa, relatadas e 

socializadas na sala de aula. A reflexão teórica e a reflexão prática são faces 

indissociáveis do letramento acadêmico-científico. 

A orientação sistemática e direcionada para o exercício da escrita sobre a 

pesquisa, durante a pesquisa, registrando, por exemplo, como encontrou respostas 

para as questões de pesquisa, que procedimentos científicos se adequaram melhor 

ao alcance dos objetivos, dentre outros, é de suma importância. 

Ciente de que tais peculiaridades, as primeiras produções serão concebidas 

pelos monografistas, muito mais como iniciativas de exercitar-se na tarefa, pelo 

papel social da tarefa, buscando alcançar as condições funcionais básicas de cada 

etapa.  

Na escrita preliminar da introdução do trabalho, por exemplo, será possível 

focar nos aspectos da textualidade que dão progressão ao gênero, enquanto objeto 

de pesquisa (objetivos, questões de pesquisa, linha teórica, etc.) e enquanto evento 

comunicativo, necessitando expor o propósito de sua produção para a comunidade 

discursiva a quem se destina, numa estrutura retórica (gênero) própria para esse fim 

(termos de caráter técnico-científico, numa linguagem de tom formal, conforme área 

de conhecimento). 

Numa análise coletiva dessa produção, o professor da disciplina e o 

orientador do trabalho auxiliam no desenvolvimento de competências e habilidades 

que suscitem no orientando a condição de posicionar-se como escritor e leitor do 

gênero, pela observância da função e organização estrutural, formal e da disposição 

conteudista e retórica das informações no tom que o letramento das ciências requer. 

 Produzir conhecimento, contribuindo para o avanço da ciência, da vida 

acadêmica é pensar sobre a realidade e agir para transformá-la, à luz da reflexão, 

pela revisão e seleção de estudos que tratem de outros pontos de vista relacionados 

ao objeto que tomou para análise. Redigir um gênero discursivo na universidade é 
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produzir texto com objetivos específicos. Cada gênero tem funções e estrutura 

retórica diferentes. 

 

 

A produção final:  

 

 

Envolve outro tipo de artefato, pois a engenharia da linguagem é exigente na 

revisão do trabalho e na observância dos princípios de normatização, de 

diagramação e de composição do trabalho.   

 Tomemos por exemplo, novamente, a introdução do trabalho. A priori se 

constitui num registro de informações que possam situar o leitor acerca da temática, 

dos objetivos e das questões de pesquisa. São elementos presentes em qualquer 

projeto de pesquisa, o que torna a seção introdução um lugar comum, um gênero 

social, comunitário enquanto evento comunicativo ou classe de eventos 

comunicativos, segundo as reflexões de Swales (1990). 

Cada um desses elementos se constitui num ou mais propósitos que motivam 

essa produção, onde se processam informações à base de experimentos, de análise 

e interpretação de dados da realidade tomada para essa investida, sob o olhar do 

investigador. O aluno deve ser favorecido com essa verdade teórica, pelo olhar 

atento às informações que registrou no seu primeiro esboço do gênero (da seção do 

gênero) objeto de sua produção. 

A posteriori, portanto, a produção do gênero, no contexto acadêmico, é a 

realização dos objetivos do evento comunicativo. Ganha forma em função do papel 

social, do conhecimento que a sociedade tem sobre ele (gênero) e dos 

procedimentos utilizados pelo seu produtor, também reconhecedor de seu papel 

social, mas autor dessa produção.  

É essa produção final, o produto que circula na academia, que é socializada 

pelo autor ou pela unidade que a recebe e/ou a publica (se artigo, circula pela 

publicação em revistas, anais de congressos), estruturada e enformada num gênero 

socialmente reconhecível (porque atende ao papel do autor e da sociedade) e 

originariamente singular, por ser fruto (dentre diversos e distintos motivos) dos 

motivos que correspondem às escolhas de seu autor. 
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Embora final para o momento em que se insere dentre outros estudos na 

área, com foco no objeto de conhecimento em discussão, esse produto é atualizável, 

uma vez que é uma obra científica de representação social, com público e meio de 

divulgação pré-estabelecidos, construído pelo desejo e pela intenção individuais. Isto 

é, os indícios de autoria são construídos na dialogia, na multiplicidade de vozes que 

se manifestam através da consciência individual, como foi postulado por Bakhtin 

(2003). 

 Feitos tais arranjos, de ordem textual e retórica, as adequações são mais 

simples e pontuais. A parte ortografia conta com o auxílio do computador; as de 

natureza sintática e de coesão podem ser resolvidas com auxílio de um revisor. São 

arranjos que não devem ser razão para o não avançar na produção do 

conhecimento, no registro de informações inerentes à pesquisa. 

Em relação ao trabalho monográfico – a produção inicial se dá de forma 

gradual, ascendente, seção por seção, para constituir ao final, uma nova escrita, 

com novas lacunas para uma futura etapa do amadurecimento de seu autor, mas 

sistematizada e formalizada, pela concepção e aplicação da fundamentação teórica 

e metodológica que a ação e a reflexão o fez compreender, para o processo de 

pesquisa e escrita da monografia.  

 

 

2.4.2 A distribuição modular dos conteúdos 

 

 

 Esse sistema modular tem por finalidade oportunizar aos alunos e professores 

orientadores, o ajuste de atividades acadêmicas ao processo de pesquisa e à escrita 

da monografia ou de outro gênero discursivo de uso acadêmico. Para essa produção 

em especial, a tarefa que os alunos irão realizar é a que seus orientadores, com 

certeza, realizam frequentemente na produção de artigos e relatórios, como 

membros de grupos de pesquisa: observar, na primeira produção, quais requisitos 

não estão de acordo com os requisitos do letramento cientifico e com as 

características  do gênero que produziram (estão produzindo).  

O objetivo de organizar as atividades em módulos é dar ao aluno condição de 

perceber e avaliar suas dificuldades, pela apreciação do seu trabalho, sem ter a 

sensação de fracasso e/ou de incapacidade. Não há necessidade de uma produção 
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completa, mas um rabisco, um esboço que seja capaz de informar a real situação de 

aprendizagem e a possibilidade de refletir sobre ela.  

Se cada módulo possibilitar pensar sobre uma situação de aprendizagem, 

cujas dificuldades estejam claramente definidas e reconhecidas pelo contexto de 

produção, o aprendiz será capaz de enxergar as habilidades para sua progressão e 

ampliar suas condições de vencer tal e tal dificuldade, porque a reconhece e a ver 

significativamente contemplada e representada num projeto de ensino-

aprendizagem. 

É preciso entender que escrevendo e avaliando o que escreveu, preenchendo 

as lacunas a partir da percepção de que elas estão ali, no seu broto de produção 

são condições naturais inevitáveis no fazer de quem se candidata a ingressar no 

letramento acadêmico. Sem tais procedimentos, a produção final, a que constitui, de 

fato, sua real produção, não vingará.  

Devem compor esse aspecto modular, enfatizamos, os problemas de escrita: 

os elementos de que falamos, que motivam a construção de ideias do que foi 

vivenciado para gerar essa produção de informações. 

Para abordar as dificuldades a serem superadas, planejar e realizar atividades que 

possam solucionar as dificuldades em módulo, é preciso ter amplo conhecimento 

dessa realidade. 

O caráter modular favorece a superação das dificuldades pela proposição de 

atividades que possam ser desenvolvidas em oficinas, minicursos e seminários 

extraclasses, de acordo com as necessidades evidenciadas no cotidiano da sala de 

aula, reforçando os conteúdos trabalhados.  

 Com essas reflexões, acerca da proposta de trabalho para a análise de 

gêneros do contexto universitário, encerramos a fundamentação teórica do nosso 

estudo. As próximas abordagens, apresentadas no terceiro capítulo, dizem respeito 

aos procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa.  
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III A PRODUÇÃO DO GÊNERO ACADÊMICO MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO 

NA UNIVERSIDADE: CAMINHOS METODOLÓGICOS E DELINEAMENTO DA 

PESQUISA  

 

Qualquer atividade humana pode ser vista como uma conjugação de ações 
organizadas em torno de um objetivo, que dependem de uma série de 
passos a serem desenvolvidos em uma ordem preferível, envolvendo 
determinados objetos e pessoas. (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, P. 51) 

 
 

Dentre os paradigmas que se constituem o crescente acervo da comunidade 

científico-cultural que se nos disponibilizam como fonte e auxílio à escolha do 

método de abordagem condizente ao ato de investigar, reportamo-nos às reflexões 

de Keller (1996, p.95), quando discute a subjetividade científica, em que aponta o 

conhecimento partilhado de que as ciências naturais são a fonte de metáforas para 

pensar sobre as relações humanas e propõe o pensamento contrário: as relações 

humanas é que se constituem como fonte de metáforas para refletir a ciência. 

  Concordamos com a autora, pois nossa perspectiva de trabalho, nossas 

escolhas são de natureza qualitativa e assim se configuram porque consideram o 

sujeito em sua ambiência, em interação com o objeto teórico em questionamento, 

problematizado. Qualquer seleção de instrumentos de coleta, de fatos, teorias e 

conceitos, análise e interpretação de resultados aqui apresentados resultam dessa 

relação com a realidade pesquisada, que não podemos ignorar. 

 No entanto, essa relação não pode, não deve (nem poderia ou deveria) estar 

imbuída de crenças e ideias preconcebidas, intuídas pela aparência imediata. É 

preciso adequar métodos e técnicas capazes de explorar, perceber e transformar a 

realidade, pela aquisição e interpretação daquilo que ela oferece como dado para a 

análise. É preciso conhecer para inovar, arriscar o pescoço, como nos esclarecem 

as sábias palavras de Oech (1998, p. 14), nas interpelações seguintes:   

 

“Antes de mais nada me diga: tem arriscado o pescoço ultimamente?” 
“Não que eu me lembre,” Jack respondeu. 
“Tem perguntado ‘e se...? ’ para aguçar sua imaginação?” 
“Não. Ando muito ocupado.” 
“Tem mantido a mente aberta quando examina ideias novas?” 
“Não. Já sei como funciona.”  
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 Segundo essas indagações do autor, temos forte tendência para evitar o 

novo, para não enfrentar os desafios que podem revelar ou tornar visível o que nos é 

indesejado. Ao assumirmos uma postura investigativa, essa tendência deve ceder 

lugar ao pensamento reconstrutivo, à busca de procedimentos que nos proporcione 

conhecer a realidade do objeto de estudo e explicá-la pelos viés da ciência. 

Aproveitamos o ensejo dessas palavras - desses chutes - para discorrer, 

nessa seção, os procedimentos retóricos que nos oportunizaram vivenciar as fases 

que resultaram nas discussões e reflexões acerca do objeto de estudo aqui 

apresentado: a natureza da pesquisa, o universo e a constituição do corpus, e os 

procedimentos de análise que nos permitiram a formulação do modelo-guia para 

análise de monografias de graduação, à luz da sociorretórica. 

 

 

3.1  A natureza da pesquisa 

  

 

O conjunto de ações pelas quais buscamos responder os propósitos de nosso 

estudo, analisando e interpretando dados e apresentando os resultados obtidos, 

com vista à solução de problemas específicos da realidade pesquisada, caracteriza-

o como pesquisa de natureza quanti-qualitativa.  

Por ser qualitativa, busca compreender os fenômenos sem fazer suposições 

ou julgamentos a priori, ou seja, utiliza-se da abordagem indutiva para interpretar os 

dados sem crenças e valores preconcebidos. Mas não chegaríamos aos resultados 

sem a quantificação dos dados que nos possibilitaram a análise do corpus. 

Segundo Richardson et al (1985), a pesquisa qualitativa é de sua importância 

para os que procuram entender a natureza de um determinado fenômeno social ou 

compreender e classificar aspectos ou situações vivenciadas por grupos sociais. 

Afirma que  

“Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, [...] contribuir no processo de mudança de determinado grupo, e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento de 
particularidades do comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON ET AL 
1985 p.39). 
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Nesse caso, pretendemos compreender e apresentar os resultados obtidos, 

após devida revisão da bibliografia selecionada, acerca do problema para o qual 

procuramos resposta, e apontar os limites e as contribuições a que chegamos, para 

a comunidade discursiva em que os gêneros são práticas sociais cotidianas.  

 

  

3.2 A construção do corpus e do universo da pesquisa  

 

 

Considerando que nosso objeto de estudo se constitui das produções de 

monografias pelos graduandos de Letras, com habilitação em Língua Espanhola 

(LE), Língua Inglesa (LI) e Língua Portuguesa (LP), nosso corpus se constitui de 

monografias desenvolvidas a partir de (ante) projetos elaborados por esses 

graduandos. 

O universo constitui-se de cinquenta (50) alunos, divididos em quatro (4) 

turmas, regularmente matriculados na disciplina Seminário de Monografia II, no 

semestre 2012.2: dezenove (19) são da habilitação de LP (turmas A e C); quinze 

(15), da habilitação de LI; e dezesseis (16), da habilitação de LE. 

Para seleção da amostra constitutiva do corpus, consultamos, primeiramente, 

o projeto de pesquisa de cada aluno, por considerarmos esse gênero a situação 

inicial para a produção da monografia. Decidimos que a cada cinco projetos, 

coletaríamos um e que a monografia resultante desse projeto, seria nosso material 

de análise.  Como nem todos os alunos tinham projetos, o procedimento ficou 

definido pela quantidade de projetos apresentados: 

A turma “A” ( da professora Alice) apresentou dois (2) projetos (incompletos); 

A turma “B” apresentou sete (7) projetos;                                                                                                                                                                                                 

A turma “C” apresentou oito (8) projetos; 

A turma “D” apresentou doze (12)  projetos 

Dadas as especificidades das turmas em relação ao número de projetos 

apresentados, trabalhamos com uma amostra de quatro (4) monografias por 

habilitação, desenvolvidas a partir dos projetos. 

Embora trinta e cinco dos alunos do universo tenham efetivado a produção 

final da monografia, superando a quantidade de projetos apresentados, as 



62 
 

 

monografias foram selecionadas por serem desenvolvidas pelos respectivos autores 

dos projetos constituintes da amostra. 

Para coleta de informações referentes à identificação da análise e da 

produção dos gêneros acadêmicos na universidade, consultamos a Matriz Curricular 

do Curso (Anexo A), para verificar quais os componentes curriculares do núcleo 

comum que tratam diretamente do gênero como objeto de ensino, e os programas 

(Anexo B) desses respectivos componentes (Programa Geral do Componente 

Curricular- PGCC). 

Para a caracterização dos sujeitos produtores do projeto de pesquisa e da 

monografia, consultamos as atas de resultados finais ( Anexo C) dos componentes 

Seminário de Monografia I e Seminário de Monografia II, dos semestres 2012.1 e 

2012.2.  

Participam diretamente como amostra e material de análise o percentual de 

trinta e quatro por cento (34,28 %) das trinta e cinco (35) monografias produzidas em 

2012.2 que tiveram como ponto de partida pouco mais de quarenta e um por cento 

(41,37 %) dos vinte e nove (29) projetos produzidos no semestre 2012.1, ou seja, 

doze (12) monografias produzidas a partir de doze (12) projetos de pesquisas. 

 

 

3.3 A seleção do método e das técnicas utilizados na pesquisa 

 

 

Tomemos, inicialmente, as palavras de Severino (2007, p. 100) para a 

descrição dos procedimentos utilizados para efetivar nosso trabalho.  

 

Quando observamos a prática científica concreta, o que nos aparece de 
forma mais evidente é a aplicação de atividades de caráter operacional 
técnico. Uma infinidade de aparelhos tecnológicos enchem os laboratórios, 
desenvolvem-se variados procedimentos de observação, de 
experimentação, de coleta de dados, de registro de fatos, de levantamento, 
identificação e catalogação de documentos históricos, de cálculos 
estatísticos, de tabulação, de entrevistas, depoimentos, questionários etc. 
Mas todo esse sofisticado arsenal de técnicas não é usado aleatoriamente. 
[...] segue um cuidadoso plano de utilização [...] se dá em função de um 
método. (SEVERINO, 2007, P. 100) 

 

Os instrumentos tomados para a coleta, constituição do corpus e 

sistematização do material de análise seguiu um cuidadoso plano, conforme define, 
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descreve o autor, embora algumas vezes tenha sido alterado e/ou reordenado, em 

função das necessidades concretas do contexto pesquisado.  

Nosso trabalho se deu mediante as possibilidades favoráveis ao alcance dos 

dados empíricos necessários e indispensáveis ao ato investigativo, capazes de nos 

apontar a realidade dos fatos com o menor grau de subjetividade possível para a 

análise.  

Seguindo a(s) hipótese(s) previamente apresentada(s), trabalhamos com 

raciocínios que nos pudessem levar à verdade cientifica através da indução.  

E para isso nos utilizamos dos seguintes instrumentos/procedimentos:  

a) Coleta de projetos de monografia, para identificação e descrição do esquema 

tipológico (Anexo D); 

b) Coleta de monografias de graduação nos departamentos acadêmicos; 

c) Levantamento e análise dos dados, com base na fundamentação teórica 

apontada no capítulo antecedente; 

d)  Consulta a Programas de Componentes Curriculares que tratam do gênero 

enquanto objeto de análise, para observância dos conteúdos de ensino e 

identificação de referências bibliográficas para esse fim e de outros 

documentos, como Atas de Resultados Finais, para verificação do rendimento 

acadêmico dos graduandos, nesses componentes.   

 

 

3.4  A análise dos dados 

 

 

Esta etapa da pesquisa se efetivou gradativa e satisfatoriamente, conforme a 

disponibilidade para fornecimento dos dados, conforme solicitado. Algumas 

informações constantes no sistema ficaram com algumas lacunas ( dados 

relacionados à vida acadêmica de alguns alunos), mas nada que agravasse o 

andamento das informações necessárias ao andamento do trabalho.  

Os instrumentos e técnicas supracitados nos permitiram coletar, selecionar e 

analisar os dados, com base na aplicabilidade do modelo CARS, de Swales (1990), 

e chegar aos resultados que serão apresentados futuramente, na seção apropriada 

para apresentação da pesquisa.  
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Para procedermos a análise dos trabalhos, elegemos, ou melhor, esboçamos 

um modelo-guia de organização retórica, com base no modelo swalesiano – modelo 

CARS (Creat a research space) e nas adaptações e aplicações deste, 

preliminarmente apresentadas, como base teórica para nossa pesquisa. 

Traçamos um modelo-guia de análise para cada seção, considerando as 

definições e proposições já fixadas pela tradição das ciências e disseminadas nas 

comunidades discursivas, acerca da estrutura e distribuição de dados em diferentes 

gêneros e/ou seções de dado gênero discursivo. 

A obtenção do modelo padrão de organização retórica dos trabalhos 

monográficos – padrão OR – produzidos pelos graduandos de Letras da Faculdade 

de Letras e Artes, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é resultante 

desse modelo-guia, absorvido das junções de contribuições que vamos apresentar a 

seguir, na seção 3.5 desse capítulo, como procedimentos de análise para a 

identificação das unidades retóricas que se fazem presentes nas seções de 

monografia. 

Após a elaboração do modelo, retomando e comparando as contribuições 

teóricas selecionadas, passamos à identificação de cada uma das unidades 

retóricas presentes no discurso e à de cada seção, pontualmente. 

Terminada essa etapa, voltamos a revisar todas as ocorrências, antes de dar 

estrutura à organização retórica utilizada pelos estudantes de Letras, na construção 

de cada seção de suas monografias para, a partir dessa realidade, sugerir uma 

proposta de trabalho didático para a análise dos gêneros acadêmicos. 

  

 

3.5  Os modelos de OR para a análise das seções do gênero monografia 

 

 

 Apresentamos, nessa seção, a configuração dos modelos-guia que nos 

possibilitaram identificar a organização retórica utilizada pelos graduandos de Letras 

na construção do gênero monografia. Cada um desses modelos é resultante dos 

aportes teóricos swalesianos já aplicados à análise de gêneros acadêmicos, 

utilizados como suporte da pesquisa. São nossos construtos teóricos, os parâmetros 

que construímos para identificar as unidades retóricas presentes no corpus da 

pesquisa, e quais as recorrentes para cada uma das seções que compõem a 
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monografia de graduação: a introdução, a revisão da literatura, a análise e discussão 

dos resultados e a conclusão.  

Passemos, portanto, à apresentação de cada uma dessas “formas 

esquemáticas” que construímos para analisar os discursos acadêmicos escritos nos 

degraus da escada genérica socialmente reconhecida como monografia. 

 

 

3.5.1 Modelo-guia de OR para análise da seção Introdução 

 

 

O escopo teórico que norteia a proposta de análise para essa seção, reúne as 

estruturas do modelo CARS, de Swales (1990), aplicada por Bezerra (2006), para a 

análise de introduções de livros e as contribuições de Rego (2012), para a análise 

da introdução em monografias de graduação do Curso de Letras, com Habilitação 

em Língua Espanhola, dispostas na Figura 18:  

Figura 18- As contribuições teóricas para a análise da seção Introdução  

Swales(1990) – Introdução 

Movimento1- Estabelecer um território 
Passo 1- Alegar centralidade                                 e/ou                   
Passo 2- Fazer generalização(ões) típica(s)        e/ou 
Passo 3- Revisar itens de pesquisas prévias    
Movimento 2- Estabelecer um nicho  
Passo 1A- Contra-argumentar                               ou                       
Passo 1B- Indicar lacuna/s no conhecimento        ou                                  
Passo 1C- Provocar questionamento                     ou               
Passo 1D- Continuar a tradição                                            
Movimento 3- Ocupar o nicho                                               
Passo 1A- Delinear os propósitos                         ou                           
Passo 1B- Apresentar a pesquisa  
Passo 1C- Apresentar os principais resultados                            
Passo 1D- Indicar a estrutura do artigo                                          

Bezerra (2006) – Introdução 

Propósito Comunicativo – Justificar a obra 
Movimento 1- Definindo/discutindo o tópico central 
Movimento 2- Informando sobre o autor 
Movimento 3- Estabelecendo o campo de estudo 
Movimento 4- Indicando os objetivos do livro 
Movimento 5- Informando sobre a origem do livro 
Movimento 6- Indicando lacuna a preencher 
Propósito Comunicativo – Resumir o conteúdo 
Movimento 7-  Apresentando/discutindo o conteúdo 
Propósito Comunicativo – Concluir Apresentação 
Movimento 8 – Indicando leitores em potencial 
Movimento 9 – Fazendo agradecimentos 
Movimento 10 – Expressando desejos/votos de sucesso 

Rego (2012) – Introdução 

UNIDADE RETÓRICA 01 – Apresentação da pesquisa 
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Subunidade 1 - Contextualizando o trabalho  
Subunidade 2 - Apresentando o tema  
Subunidade 3 - Apresentando objetivos  
Subunidade 4 – Questionando o tema  
Subunidade 5 – Descrevendo aspectos metodológicos 
UNIDADE RETÓRIA 02 – Justificativa 
Subunidade 1 - Argumentando sobre a relevância da pesquisa  
Subunidade 2 – Relacionando a pesquisa com a teoria de base 
Subunidade 3 – Apontando a relevância pessoal 
Subunidade 4 – Apontando a relevância acadêmica  
UNIDADE RETÓRICA 03 - Apresentação dos capítulos da monografia 
Subunidade 1 – Apresentando o primeiro capítulo  
Subunidade 2 – Apresentando o segundo capítulo  
Subunidade 3 – Apresentando o terceiro capítulo 

Josefa (2014) 

 A partir dessas contribuições, constituímos o modelo-guia, utilizado como 

parâmetro de análise para referida seção, conforme mostramos na Figura 19 (a 

seguir). Procuramos manter os passos ou estratégias dos teóricos, exceto aqueles 

mais limitados ao contexto de análise de um gênero específico, como, por exemplo, 

a indicação da origem do livro, apontado por Bezerra (2006) que não consideramos 

relevante na produção de introduções de monografias, como o é na produção de 

introduções de livros.  

Figura 19- Modelo-guia de OR para a análise da seção Introdução  

Seção: Introdução de monografia  

Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar tema/pesquisa 

Unidade retórica 1 – Alegando relevância/centralidade da pesquisa  

Unidade retórica 2 – Fazendo generalizações típicas 

Unidade retórica 3 – Revisando itens de pesquisa 

Unidade retórica 4 – Apresentando contra-argumentos 

Unidade retórica 5 – Informando sobre o autor/a obra 

Unidade retórica 6 – Definindo/discutindo tópico central/conteúdo         

Unidade retórica 7 – Estabelecendo a área/ o campo de estudo 

Unidade retórica 8 – Apresentando/indicando os propósitos/ os objetivos  

Unidade retórica 9 – Indicando lacunas no conhecimento 

Unidade retórica 10 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 11 – Contextualizando o trabalho                                   

Unidade retórica 12 – Apresentando o tema/ o estudo 

Unidade retórica 13 – Descrevendo aspectos/procedimentos metodológicos                      

Unidade retórica 14 – Questionando o tema  

Unidade retórica 15 – Indicando questões/problema de pesquisa 

Unidade retórica 16 – Relacionando pesquisa com teoria de base 

Unidade retórica 17 – Apontando relevância pessoal 

Unidade retórica 18 – Apontando relevância acadêmica  

Unidade retórica 19 – Apresentando os principais resultados 

Propósito Comunicativo 2 – Apresentar estrutura/capítulos da monografia 

Unidade retórica 20 – Indicando a estrutura do trabalho 

Unidade retórica 21 – Apresentando os capítulos      ou 

Unidade retórica 22 – Apresentando o primeiro capítulo 

Unidade retórica 23 – Apresentando o segundo capítulo 

Unidade retórica 24 – Apresentando o terceiro capítulo 

Jesus (2014) 
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Esse modelo constitui o parâmetro de análise dos textos da seção de 

introdução das monografias de graduação em Letras, com habilitação em Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola. Optamos, conforme já informado, 

pela nomenclatura de Bezerra (2006), utilizando propósito comunicativo e unidade 

retórica, ao invés de movimento retórico e passos ou subunidades, em nosso 

modelo de análise.  

Utilizamos todas as unidades retóricas que conjugamos, exceto a unidade 

cinco (5), de Bezerra (2006), por se tratar, como dissemos, de uma estratégia 

específica do contexto em que foi utilizada (a análise de seções introdutórias de 

livros).  

 

 

3.5.2 Modelo-guia de OR para análise da seção Revisão da Literatura 

 

 

Aqui, nosso padrão de análise é resultante da junção das unidades retóricas 

utilizadas por Swales (1990), para estabelecer um território de pesquisa e 

estabelecer um nicho; as utilizadas por Bezerra (2002) para introduzir a obra, em 

resenhas acadêmicas; as utilizadas por Biasi-Rodrigues (2005), para análise das 

informações destinadas a contextualizar a pesquisa, em resumos de dissertações, e 

a proposta de Motta-Roth e Hendges (2010) para analisar a estrutura da revisão da 

literatura, em artigos científicos. A Figura 20 constitui-se dessas contribuições: 

Figura 20- As contribuições para  análise da seção  Revisão da literatura 

Swales(1990)  - Introdução 

Movimento1- Estabelecer um território 
Passo 1- Alegar centralidade                                 e/ou                   
Passo 2- Fazer generalização(ões) típica(s)         e/ou 
Passo 3- Revisar itens de pesquisas prévias    
Movimento 2- Estabelecer um nicho  
Passo 1A- Contra-argumentar                               ou                       
Passo 1B- Indicar lacuna/s no conhecimento        ou                                  
Passo 1C- Provocar questionamento                     ou               
Passo 1D- Continuar a tradição                                         

Bezerra (2002)  – Resenhas de especialistas 

Unidade retórica 1- INTRODUZIR A OBRA 
Subunidade 1- Definindo o tópico geral                               e/ou 
Subunidade 2- Argumentando sobre a relevância da obra  e/ou 
Subunidade 3 - Informando sobre o autor                             e/ou 
Subunidade 4 - Fazendo generalizações sobre o tópico      e/ou 
Subunidade 5 - Informando sobre a origem da obra             e/ou 
Subunidade 6 - Referindo-se a publicações anteriores 

Biasi-Rodrigues (2005) – Resumos 



68 
 

 

Unidade retórica 2 - Contextualização da pesquisa 
Subunidade 1 - Indicando área(s) de conhecimento                       e/ou 
Subunidade 2 - Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores     e/ou 
Subunidade 3 - Apresentando um problema 

Motta-Roth; Hendges (2010) – Revisão da literatura 

Movimento I- Situar a pesquisa 
Subfunção 1A - Estabelecer interesse profissional no tópico                  ou 
Subfunção 1B - Fazer generalizações do tópico                                     e/ou 
Subfunção 2A - Citar pesquisas prévias                                                  ou 
Subfunção 2B - Estender pesquisas prévias                                           ou 
Subfunção 2C - Contra-argumentar pesquisas prévias                           ou 
Subfunção 2D - Indicar lacunas em pesquisas prévias                             

Josefa (2014)  
 

Reorganizadas, essas informações (SWALES, 1990; BIASI-RODRIGUES, 2005; 

BEZERRA, 2002; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010) nos geraram o modelo de análise 

da Figura 21: 

Figura 21- Modelo-guia de OR para a análise da seção  Revisão da literatura  

Seção: Revisão da literatura em monografia 

Propósito Comunicativo 3 – Situar a pesquisa 
Unidade retórica 25 – Alegando centralidade 
Unidade retórica 26 – Argumentando sobre a relevância da obra/ da pesquisa 

Unidade retórica 27 – Apresentando/discutindo um problema/conteúdo/tópico 

Unidade retórica 28 – Definindo o tópico geral 

Unidade retórica 29 – Fazendo generalizações típicas do tópico 

Unidade retórica 30 – Informando sobre o autor/a obra/o movimento literário 

Unidade retórica 31 – Indicando área do conhecimento  

Unidade retórica 32 – Revisando itens/teorias/modelos de pesquisas prévias 

Unidade retórica 33 – Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores 

Unidade retórica 34 – Apontando lacunas no conhecimento prévio 

Unidade retórica 35 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 36 – Estendendo pesquisas prévias 
Unidade retórica 37 – Referindo-se a publicações anteriores 

Unidade retórica 38 – Contra-argumentando pesquisas prévias 

Unidade retórica 39 – Provocando questionamentos 
Unidade retórica 40 – Estabelecendo interesse profissional no tópico  

Jesus (2014) 

 

Tal modelo-guia orienta-nos na análise dos textos da seção revisão da 

literatura das monografias de graduação em Letras, com habilitação em Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola.   

 

 

3.5.3 Modelo-guia de OR para análise da seção Metodologia 

 

 

A análise da metodologia nos trabalhos de graduação desta pesquisa não 

constitui uma seção. Mesmo assim, quando as unidades retóricas forem 
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identificadas em qualquer seção,com essa finalidade,  sua descrição será de acordo 

com as contribuições constantes na Figura 22:  

Figura 22- As contribuições para a análise da seção  Metodologia  

Oliveira (2003) 

MOVIMENTO 1 – Descrição do corpus ou participantes da pesquisa 
PASSO 1 Especificação do tamanho da amostra (tamanho do corpus ou número de participantes) 
PASSO 2 Especificação do perfil dos participantes: 
PASSO 2ª Especificação do sexo e idade 
PASSO 2B Especificação do nível de escolaridade (estudantes, professores, etc.) 
PASSO 2C Especificação da subárea a que os participantes pertencem 
PASSO 2D Especificação do nível de conhecimento dos participantes na língua ou tópico que está 

sendo investigado pela pesquisa 
 OU 
PASSO 3 Especificação do corpus selecionado 
MOVIMENTO 2 – Descrição dos materiais ou instrumentos utilizados na 

coleta dos dados 
MOVIMENTO 3 – Descrição dos procedimentos 

Marcuzzo(2006) 

MOVIMENTO 1 – DESCRIÇÃO DO CORPUS 
PASSO 1 Especificação do corpus (tamanho, gênero, área(s) investigada(s) e fonte de coleta)                                                                                                       

E/OU 
PASSO 2 Justificativa da escolha do corpus                                                            E/OU 
PASSO 3 Descrição da coleta do corpus 
MOVIMENTO 2 – DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS/PROCEDIMENTOS 
PASSO 1 Especificação das categorias analíticas                                                   E/OU 
PASSO 2 Descrição dos procedimentos 

  

Desses trabalhos (OLIVEIRA 2003; MARCUZZO, 2006), nosso modelo-base, 

para a análise da metodologia, está configurado na Figura 23: 

Figura 23- Modelo-guia de OR para a análise da seção  Metodologia 

Seção: Metodologia em monografia 

Propósito Comunicativo 4 – Descrever procedimentos da pesquisa 
Unidade retórica 41 – Especificando tamanho da amostra/corpus/universo 
Unidade retórica 42 – Justificando escolha do corpus 
Unidade retórica 43 – Descrevendo coleta do corpus/dos dados 
Unidade retórica 44 – Especificando perfil dos participantes 
Unidade retórica 45 – Especificando sexo e idade 
Unidade retórica 46 – Especificando nível de escolaridade (estudantes, professores, etc.) 
Unidade retórica 47 – Especificando subárea a que os participantes pertencem 
Unidade retórica 48 – Especificando nível de conhecimento dos participantes 
Unidade retórica 49 – Descrevendo passos metodológicos ou 
Unidade retórica 50 – Descrevendo/narrando procedimentos de análise  
Unidade retórica 51 – Especificando categorias de análise 
Unidade retórica 52 – Especificando instrumentos de coleta 

Jesus (2014) 

  Os autores das monografias de graduação que analisamos, em sua maioria, 

descrevem os procedimentos metodológicos no início, na seção introdutória ou na 

seção de análise e discussão dos dados. 
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3.5.4 Modelo-guia de OR para análise da seção Resultados e discussão.  

 

 

Optamos pela junção teórica de Swales (1990), Silva (1999), Hendges (2001) 

e Motta-Roth; Hendges (2010) para a formulação do parâmetro de análise da 

referida seção (Figura 24): 

Figura 24: As contribuições para a análise da seção Resultados e discussão 

Swales(1990) – Introdução 

Movimento 3- Ocupar o nicho                                               
Passo 1ª- Delinear os propósitos                         ou                           
Passo 1B- Apresentar a pesquisa  
Passo 1C- Apresentar os principais resultados                            
Passo 1D-  Indicar a estrutura do artigo                                          

Silva (1999) – Resultados e discussão 

Movimento 1 – Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
Movimento 2 – Declaração dos resultados 
Movimento 3 – Final (in)esperado 
Movimento 4 – Hipóteses 
Movimento 5 – Referência a pesquisa prévia 
Movimento 6 – Conclusão 

Hendges (2001) – Resultados e discussão 

Movimento 1 Embasamento metodológico /informação prévia  
Movimento 2 Apresentação/declaração de resultados  
Movimento 3 Comparação com pesquisas prévias  
Movimento 4 Explicação de resultados in(esperados)  
Movimento 5 Levantamento de hipóteses  
Movimento 6 Conclusões e/ou recomendações e/ou implicações para futuras                  
                       Pesquisas 

Motta-Roth; Hendges (2010) – Resultados e discussão 

Movimento 1 – Recapitulação de informação metodológica  
Movimento 2 – Declaração dos resultados 
Movimento 3 – Explicação do final (in)esperado 
Movimento 4 – Avaliação da descoberta 
Movimento 5 – Comparação da descoberta com a literatura 
Movimento 6 – Generalização 
Movimento 7 – Resumo 
Movimento 8 – Conclusão 

Jesus (2014) 

Geramos a seguinte estrutura (Figura 25) para a análise da seção de 

resultados e discussão dos referidos trabalhos monográficos: 

Figura 25- Modelo de OR para a análise da seção Resultados e discussão   

Seção: Análise e discussão dos resultados em monografia 

Propósito Comunicativo 5 – Apresentar e discutir os resultados da pesquisa 
Unidade retórica 53 – Delineando os propósitos                          
Unidade retórica 54 – Apresentando a pesquisa 
Unidade retórica 55 – Apresentando/declarando os resultados principais 
Unidade retórica 56 – Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
Unidade retórica 57 – Final (in)esperado 
Unidade retórica 58 – Levantamento de hipótese 
Unidade retórica 59 – Referência a pesquisas prévias 
Unidade retórica 60 – Concluindo as discussões 
Unidade retórica 61 – Comparando as descobertas com a literatura                       
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Unidade retórica 62 – Explicação dos resultados (in)esperados 
Unidade retórica 63 – Recomendando pesquisas futuras                  
Unidade retórica 64 – Recapitulando informação metodológica 
Unidade retórica 65 – Avaliando as descobertas/os resultados  

                                             Jesus (2014) 

 

Esse modelo de análise é responsável pelo padrão de OR encontrado na 

seção de análise e discussão dos resultados das monografias analisadas. 

 

3.5.5 Modelo-guia de OR para análise da Conclusão 

 

 

 As contribuições para a presente análise, hauridas das adaptações do modelo 

CARS (SWALES, 1990), feitas por Biasi-Rodrigues (2005), para análise das 

informações nas conclusões de resumos, e por Rego (2012), para as informações 

presentes em conclusões de monografias, foram selecionadas para a constituição 

de nosso modelo de análise, também para a seção de conclusão, em monografias. 

Reunimos essas contribuições na Figura 26: 

Figura 26: As contribuições para a análise da seção de Conclusão 

Biasi-Rodrigues (2005) – Resumos 

Unidade retórica 5      Conclusão(ões) da pesquisa 
Subunidade 1ª – Apresentando conclusão(ões)                                e/ou 
Subunidade 1B – Relacionando hipótese(s) a resultados                    e/ou 
Subunidade 2     Oferecendo/apontando contribuição(ões)               e/ou 
Subunidade 3      Fazendo recomendações/sugestões 

Rego (2012) 

UNIDADE RETÓRICA 01 – Retomada da proposta da pesquisa 
Subunidade 1 – Retomando o tema  
Subunidade 2 – Retomando os objetivos 
UNIDADE RETÓRICA 02 – Retomada dos resultados 
Subunidade 1 – Sintetizando os achados  
Subunidade 2 – Sugerindo soluções 
UNIDADE RETÓRICA 03 – Contribuição da pesquisa  
Subunidade 1 – Apresentando a importância final da pesquisa  
Subunidade 2 – Contribuindo com a ciência  
Subunidade 3 – Contribuindo com o ensino 

Jesus (2014)  
 

 E a partir dessa síntese, constituímos o modelo que se segue, esboçado na 

Figura 27, para a análise da referida seção: 

 Figura 27 – Modelo-guia de OR para a análise da seção de Conclusão 

Seção: Conclusão da monografia 

Propósito Comunicativo 6 – Concluir/sumarizar a pesquisa 
Unidade retórica 66 – Retomando itens (problema/tema/objeto/objetivos etc.) 
Unidade retórica 67 – Apresentando conclusões 
Unidade retórica 68 – Relacionando hipóteses/questões a resultados 
Unidade retórica 69 – Oferecendo/apontando contribuição(ões)                
Unidade retórica 70 – Fazendo recomendações/sugerindo 
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Unidade retórica 71 – Sintetizando os achados 
Unidade retórica 72 – Apresentando a importância final da pesquisa 
Unidade retórica 73 – Contribuindo com a ciência 
Unidade retórica 74 – Contribuindo com o ensino  

Jesus (2014) 

Com essa configuração, concluímos nossa elaboração de modelos estruturais 

que nos serviram de guia para análise das seções do gênero objeto de nossa 

investigação.  Consideramos essas configurações, advindas de tantas abordagens, 

necessárias, pertinentes e fundamentais para o nosso propósito: traçar um modelo 

de organização retórica com base em estudos de Swales e de alguns de seus 

seguidores brasileiros, para nortear a análise do gênero objeto de nossa 

investigação. 

Conjugadas todas essas possibilidades de contribuições, chegamos a um 

modelo-guia macro, que se constitui de todas as informações teóricas de que nos 

servimos, para procedermos a análise de toda a monografia. É a representação 

desse modelo que vemos na Figura 28.   

Figura 28: Modelo-guia de OR para a análise das seções de Monografia 

Seção: Introdução da monografia 

Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar tema/pesquisa 

Unidade retórica 1 – Alegando relevância/centralidade da pesquisa  

Unidade retórica 2 – Fazendo generalizações típicas 

Unidade retórica 3 – Revisando itens de pesquisa 

Unidade retórica 4 – Apresentando contra-argumentos 

Unidade retórica 5 – Informando sobre o autor/a obra 

Unidade retórica 6 – Definindo/discutindo tópico central/conteúdo         

Unidade retórica 7 – Estabelecendo a área/ o campo de estudo 

Unidade retórica 8 – Apresentando/indicando os propósitos/ os objetivos  

Unidade retórica 9 – Indicando lacunas no conhecimento 

Unidade retórica 10 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 11 – Contextualizando o trabalho                                   

Unidade retórica 12 – Apresentando o tema/ o estudo 

Unidade retórica 13 – Descrevendo aspectos/procedimentos metodológicos                      

Unidade retórica 14 – Questionando o tema  

Unidade retórica 15 – Indicando questões/problema de pesquisa 

Unidade retórica 16 – Relacionando pesquisa com teoria de base 

Unidade retórica 17 – Apontando relevância pessoal 

Unidade retórica 18 – Apontando relevância acadêmica  

Unidade retórica 19 – Apresentando os principais resultados 

Propósito Comunicativo 2 – Apresentar estrutura/capítulos da monografia 

Unidade retórica 20 – Indicando a estrutura do trabalho 

Unidade retórica 21 – Apresentando os capítulos      ou 

Unidade retórica 22 – Apresentando o primeiro capítulo 

Unidade retórica 23 – Apresentando o segundo capítulo 

Unidade retórica 24 – Apresentando o terceiro capítulo 

Seção: Revisão da literatura em monografia 

Propósito Comunicativo 3 – Situar a pesquisa 
Unidade retórica 25 – Alegando centralidade 
Unidade retórica 26 – Argumentando sobre a relevância da obra/ da pesquisa 
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Unidade retórica 27 – Apresentando/discutindo um problema/conteúdo/tópico 

Unidade retórica 28 – Definindo o tópico geral 

Unidade retórica 29 – Fazendo generalizações típicas do tópico 

Unidade retórica 30 – Informando sobre o autor/a obra/o movimento literário 

Unidade retórica 31 – Indicando área do conhecimento  

Unidade retórica 32 – Revisando itens/teorias/modelos de pesquisas prévias 

Unidade retórica 33 – Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores 

Unidade retórica 34 – Apontando lacunas no conhecimento prévio 

Unidade retórica 35 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 36 – Estendendo pesquisas prévias 
Unidade retórica 37 – Referindo-se a publicações anteriores 

Unidade retórica 38 – Contra-argumentando pesquisas prévias 

Unidade retórica 39 – Provocando questionamentos 
Unidade retórica 40 – Estabelecendo interesse profissional no tópico 

Seção: Metodologia em monografia 

Propósito Comunicativo 4 – Descrever procedimentos da pesquisa 
Unidade retórica 41 – Especificando tamanho da amostra/corpus/universo 
Unidade retórica 42 – Justificando escolha do corpus 
Unidade retórica 43 – Descrevendo coleta do corpus/dos dados 
Unidade retórica 44 – Especificando perfil dos participantes 
Unidade retórica 45 – Especificando sexo e idade 
Unidade retórica 46 – Especificando nível de escolaridade (estudantes, professores, etc.) 
Unidade retórica 47 – Especificando subárea a que os participantes pertencem 
Unidade retórica 48 – Especificando nível de conhecimento dos participantes 
Unidade retórica 49 – Descrevendo passos metodológicos ou 
Unidade retórica 50 – Descrevendo/narrando procedimentos de análise  
Unidade retórica 51 – Especificando categorias de análise 
Unidade retórica 52 – Especificando instrumentos de coleta 

Seção: Resultados e discussão em monografia 

Propósito Comunicativo 5 – Apresentar e discutir os resultados da pesquisa 
Unidade retórica 53 – Delineando os propósitos                          
Unidade retórica 54 – Apresentando a pesquisa 
Unidade retórica 55 – Apresentando/declarando os resultados principais 
Unidade retórica 56 – Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
Unidade retórica 57 – Final (in)esperado 
Unidade retórica 58 – Levantamento de hipótese 
Unidade retórica 59 – Referência a pesquisas prévias 
Unidade retórica 60 – Concluindo as discussões 
Unidade retórica 61 – Comparando as descobertas com a literatura                       
Unidade retórica 62 – Explicação dos resultados (in)esperados 
Unidade retórica 63 – Recomendando pesquisas futuras                  
Unidade retórica 64 – Recapitulando informação metodológica 
Unidade retórica 65 – Avaliando as descobertas/os resultados 

Seção: Conclusão da monografia 

Propósito Comunicativo 6 – Concluir/sumarizar a pesquisa 
Unidade retórica 66 – Retomando itens (problema/tema/objeto/objetivos etc.) 
Unidade retórica 67 – Apresentando conclusões 
Unidade retórica 68 – Relacionando hipóteses/questões a resultados 
Unidade retórica 69 – Oferecendo/apontando contribuição(ões)                
Unidade retórica 70 – Fazendo recomendações/sugerindo 
Unidade retórica 71 – Sintetizando os achados 
Unidade retórica 72 – Apresentando a importância final da pesquisa 
Unidade retórica 73 – Contribuindo com a ciência 
Unidade retórica 74 – Contribuindo com o ensino 

Jesus (2014) 

Essa configuração, constitutiva do agrupamento dos modelos-guia, foi 

formulada para efeito de visualização de todas as unidades retóricas catalogadas, 
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para evitar que descartemos alguma possibilidade de ocorrência, durante a análise 

dos trabalhos.   

Servir-nos-á de parâmetro para a identificação e descrição da OR que retrate 

a realidade e o perfil dos autores de trabalhos monográficos do curso de graduação 

em Letras, da Faculdade de Letras e Artes da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte- UERN e apresentação da SD para a análise do gênero, com base 

nessa realidade. 

No entanto, para melhor compreensão e manejo didático, esses modelos 

serão retomados separadamente, um a um, como dispostos ao longo de toda a 

seção 3.5, conforme a seção para a qual seja o parâmetro de análise e interpretação 

dos dados.  

Feitas essas observações, passemos à descrição dos procedimentos de 

análise que nos conduziram à descrição do padrão retórico dos trabalhos e nos 

possibilitaram traçar uma proposta de atividades para a análise dos gêneros 

acadêmicos sob a ótica da sociorretórica.  

 

 

3.6  Os procedimentos de análise: descrição 

 

 

Na seção anterior, apresentamos a configuração dos modelos-guia que 

construímos, frutos das contribuições de todas as teorias aplicadas à análise de 

gêneros, manipuladas e utilizadas como parâmetros dos procedimentos de análise 

das informações presentes nos trabalhos monográficos dos acadêmicos de Letras, 

para a descrição da organização retórica, evidencia da interpretação dos dados. 

Para a análise de todo o material coletado, observamos, criteriosamente, as 

três primeiras unidades retóricas presentes em cada seção de cada trabalho. Assim 

sendo, analisamos, preliminarmente, as três primeiras unidades retóricas presentes 

na distribuição das informações de cada texto introdutório, observando quais as 

recorrentes e o modo como cada autor constrói a progressão de seu texto: se do 

geral para o específico ou se do específico para o geral.  

 Na seção introdutória da habilitação de Língua Portuguesa, por exemplo, o 

resultado da distribuição da informações em unidades retóricas será apresentada 

por meio de amostras, conforme a descrição seguinte:  
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(1) 

[Indicando a área de estudo] A Análise de discurso (doravante AD) concebe a linguagem como 
mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. AD se dedica a investigar o 
modo o qual a linguagem é usada. [Apresentando objetivo e tema/objeto de estudo]. Por essa 
razão nosso trabalho busca analisar o funcionamento da interdiscursividade e da ideologia no 
discurso litero-religioso, presente na obra: “As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o 
Guarda-Roupa”, de C. S. Lewis, [indicando procedimentos de análise] descrevendo e 
interpretando os possíveis efeitos de sentido produzidos pela interdiscursividade presente na obra 
em relação à Bíblia e, outros discursos hetero-constituintes. Compreendendo assim o caráter 
ideológico materializado na narrativa. (A1 -T1) 

 

(2) 

[Indicando natureza da pesquisa] Nossa pesquisa relaciona-se em estudos bibliográficos, tanto 
para organização do conteúdo teórico, quanto para a formação do corpus. [Indicando a área de 
estudo] O estudo irá fundamentar-se na área de análise do discurso francesa, e dessa forma 
[informando a revisão da literatura prévia] as fontes bibliográficas serão compostas por autores 
e obras internacionais e nacionais como: Michel Pêcheux e Michel Foucault, e como de base para 
análise dos cordéis vamos utilizar de dois autores Antônio Francisco e Ademar Pedro Alves. (A3-
T2) 

 

(3) 

[Fornecendo dados sobre o autor] O nome de batismo do mais célebre autor brasileiro 
do século XIX era Joaquim Maria Machado de Assis, mas se consolidou no cenário nacional 
como Machado de Assis. [...] 

Tudo na vida de Machado de Assis contribuía para que ele permanecesse nas 
condições em que nasceu [...] 

[Apresentando obra/temática de estudo] Uma de suas muitas obras intrigantes é o 
romance Helena (1876), que li a primeira vez no ensino médio [...] quando pensei num livro para 
desenvolver esse trabalho acadêmico, [Indicando a área de estudo] na área de literatura, foi ele 
que primeiro veio à minha mente. A pretensão não é sanar todas as interrogações que o livro me 
deixou e deixa naqueles que têm a oportunidade de lê-lo, mas [Indicando resultado esperado] 
contribuir com uma análise que venha mostrar um pouco da genialidade de Machado de Assis ao 
construir tipos humanos. (C3 -T3) 

 

(4) 

[Apresentando a obra/dados da obra/da área estudada] A obra Macunaíma (1938), 
resgatou o nacionalismo e primitivismo brasileiro proposto pelo Modernismo e essa retomada se 
dá através de mitos, lendas folclóricas e arquétipos indígenas. Assim, por meio da arte, a 
narrativa traz em sua essência apontamentos para questões sociais que permeavam a sociedade 
brasileira na década de 1920, tais como: a política, a mulher, o sexo, entre outros aspectos. 
Percebemos então que nessa obra, [Indicação do tema/tópico central da pesquisa] apresenta-
se uma forte expressão em relação à representação da figura feminina.  

[Informando a hipótese] Partimos das hipóteses de que as personagens femininas de 
tal obra representam um avanço do feminismo que se deu na prática no contexto histórico da 
primeira fase do Modernismo e que o autor Mário Andrade ao descrever comportamentos 
femininos, via-se influenciado pela sociedade de 1922. 

Amostra 4: C4 [T4] Introdução (2012, p.  § 1,2)  

Nas amostras acima, conforme a identificação das ações retóricas utilizadas 

pelos produtores, para distribuição das informações, nos primeiros parágrafos da 

introdução, constatamos que: A1 inicia a seção indicando/delimitando a área de 

estudo, apresentação do objetivo da pesquisa e apresentando a temática de 
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pesquisa; A3 dá início com a descrição da natureza da pesquisa, demarcação da 

área de estudo e informando a revisão da literatura, no primeiro parágrafo; C3: 

primeiramente fornece, com detalhes, os dados biográficos do autor, utilizando-se de 

dois parágrafos para tal. Em seguida, num terceiro parágrafo, apresenta a obra a ser 

estudada e o objetivo/resultado esperado com o estudo; E C4 começa seu texto com 

o fornecimento de informações sobre a obra, apresentação da temática e com a 

hipótese da pesquisa. 

 Mediante a efetivação de tais procedimentos, chegamos à identificação das 

unidades retóricas recorrentes, nessa e nas demais seções, ao padrão estrutural da 

construção do gênero monografia e à apreciação dos resultados evidenciados, 

tecendo considerações acerca das unidades retóricas encontradas e ilustrando- as 

com amostras dos textos analisados. 

 Para a determinação das unidades obrigatórias e opcionais, utilizamos os 

percentuais de cinquenta por cento (50%) para a análise por habilitação, 

considerando-as obrigatórias. E para o curso, o percentual de ocorrência para as 

unidades opcionais foi, aproximadamente, de trinta e três por cento (33,33%), e para 

as de caráter obrigatório foi de cinquenta por cento (50%).  

O fato de haver duas turmas de LP, não alterou o resultado, uma vez que, 

embora em turmas e habilitações distintas, as orientações recebidas durante a 

produção do trabalho, é fruto do trabalho dos mesmos professores pesquisadores. 

As especificidades teóricas, a área do conhecimento em que os trabalhos 

foram produzidos é que direcionaram essas orientações, assim como nos 

encaminharam para uma análise preliminar das unidades retóricas da seção 

Introdução em cada habilitação, antes da análise da seção em todo o curso, o que 

não foi necessário para a análise das demais seções.   

 

 

  

3.7 A proposta de SD 

 

 

A partir dos resultados constatados, conforme descrito nos procedimentos 

anteriores (item 3.5), respeitando as particularidades de cada habilitação, 

apresentaremos, ao final da análise, uma proposta de atividades didáticas que 
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possa refletir as reais condições de produção do trabalho monográfico, conforme o 

modelo de OR evidenciado, e/ou a produção de outros gêneros, desde que 

consideradas as peculiaridades dos sujeitos em aprendizagem. 

É de natureza modular, e tem por objetivo garantir ao aluno, o acesso a 

práticas de letramento de gêneros acadêmicos que ainda não domina. Segue o 

mesmo padrão do modelo que Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) traçaram para o 

trabalho com os gêneros no ensino fundamental (ver capítulo teórico, p. 53, Figura 

17).  

Na análise das monografias a que nos propomos, o padrão descritivo da OR é 

fruto do percentual das informações recorrentes e não recorrentes nelas 

encontradas, que definirão as unidades e subunidades que nele se constituirão. E 

somente a partir dessa definição, poderemos identificar o que dificulta ou impede a 

produção do trabalho monográfico dos graduando de Letras, requisito último para 

conclusão do curso e propor uma SD que considere as condições e as situações de 

produção e a formação do enunciador. 

As recorrentes definirão o padrão do OR para a distribuição das informações 

nas diferentes partes- seções- do trabalho monográfico, que será construído a partir 

da análise de outros padrões de OR, resultantes de sucessivas pesquisas que 

adaptaram e aplicaram do modelo CRAS (creat a research space) criado e aplicado 

por Swales em 1990, para a análise de introduções de artigos, conforme 

demonstrado anteriormente (Figura 2, p. 29 e Figura 7, p. 37), nesse capítulo. 

Como resultado, teremos uma extensão da aplicabilidade dos estudos 

swalesianos, similar aos que já foram realizados e apresentados por essas 

pesquisas prévias em que fundamentamos a nossa. Quanto às denominações 

dadas às estratégias de distribuição das informações, utilizaremos as denominações 

de Bezerra (2006): propósito comunicativo e unidade retórica. 

Cada módulo desse esquema (da sequência) será preenchido, ocupado, 

contemplado por uma série de atividades e situações que possam instrumentalizá-lo 

para o ato de produção ou para os atos de produção - conforme os momentos 

sugeridos por Severino (2007) - “de um número pré-estabelecido de partes 

separadas” (PRESTES, 2008) que se somarão e enformarão o esquema tipológico 

do gênero de que trata Bakhtin (2003). Serão realizadas atividades escolares tantas 

quantas forem necessárias – módulos- para que a turma ou grupos de alunos se 

tornem autônomos. 
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Podemos dizer, portanto, que através da SD, o aluno apropriar-se-á de 

estratégias necessárias à produção de sua monografia e delas utilizar-se-á, passo a 

passo. Isto é, apreenderá que há uma organização retórica para a produção de um 

gênero e que esse conhecimento o levará concretamente a conceber sua escrita 

como um gênero específico pelo fato de ser uma prática social respondente a outras 

práticas sociais, dentre outros critérios exigidos pelo ato de produção discursiva, 

dentre eles a existência de, pelo menos, um propósito comunicativo para conduzir o 

ato de produção. 

Nossa SD consiste num procedimento didático para o estudo da organização 

retórica e da sua utilidade na construção da monografia de graduação. Esse 

procedimento será operacionalizado de forma que o aluno, na condição de autor e 

aprendiz, possa interagir com o gênero para conhecimento e exame das partes 

constitutivas de sua estrutura: identificação dos outros gêneros que aí assumem 

status de partes desse (macro) gênero e que já foram por ele produzidos ao longo 

do curso.  

Segundo as reflexões que pudemos fazer dos estudos de Swales (1990) e de 

seus seguidores, e que constatamos nas análises, um projeto didático para a análise 

de um gênero acadêmico trabalha com base na previsibilidade das ações que 

podem vir a constituir o gênero ou as seções do gênero produzido.  Ou seja, a 

função didático-pedagógica de um plano de ensino é, exatamente, a sistematização 

de atividades escolares, elaboradas e organizadas para e com esse fim. 

 A proposta de SD apresentada será, portanto, uma sistematização de 

atividades previsíveis, uma vez que considera a realidade apreendida e segue o 

modelo-guia elaborado para o ato de produção do trabalho monográfico.   
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IV A ORGANIZAÇÃO RETÓRICA E A PRODUÇÃO DA MONOGRAFIA DE 

GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE: A FACE DA ANÁLISE  

 

 

Produzir textos – ser escritor – é agir simbolicamente sobre o 

mundo, produzindo sentidos para o outro: um sujeito que pensa, 

sente e tem algo a dizer a outros sujeitos. Escrever é se apropriar de 

um conjunto de capacidades linguísticas e psicológicas com o 

objetivo de transmitir significados a um leitor, de forma adequada. 

(COSTA, 2000, p. 68). 

 

 

Dentre os estudiosos da linguagem que a concebem como forma de interação 

social em que os sujeitos em interlocução produzem sentidos e assumem-se 

socioideologicamente, e que direcionam suas investigações às experiências de sala 

de aula, é possível perceber que para os objetivos de ensino e aprendizagem dos 

gêneros discursivos acadêmicos serem alcançados, as práticas escolares devem 

considerar, no mínimo, três condições básicas: a) as especificidades de produção 

desses gêneros, novidade para o graduando recém-chegado ao meio acadêmico; b) 

o tratamento didático dispensado para a recepção e produção desses gêneros; e c) 

o diálogo com teorias de autores que sejam referência para o estudo desses 

gêneros e que permitam a observação das peculiaridades que envolvem sua 

construção e o propósito dessa construção. 

Além disso, o ensino-aprendizagem na universidade deve considerar o 

trabalho com a recepção e produção de gêneros uma ferramenta interdisciplinar, 

eixo dos procedimentos teórico-metodológicos de qualquer componente curricular, a 

fim de garantir ao graduando a possibilidade de veicular por todos os campos da 

propagação e construção do conhecimento e de tornar-se conhecedor, apreciador e 

colaborador da ciência e da tecnologia, através dos projetos institucionais que 

chegam aos departamentos, sob orientação e coordenação de um professor 

pesquisador para serem desenvolvidos por estudantes na condição de bolsista ou 

monitor, através de ações de pesquisa ou extensão. 

O propósito central deste capítulo é dar continuidade às reflexões acerca da 

relação texto e ensino na formação dos graduandos do curso de licenciatura em 
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Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Cf. JESUS, 2012a) e 

apontar os resultados alcançados através das práticas de leitura, análise e escrita de 

textos acadêmico-científicos, em especial do gênero discursivo monografia.  

Para isso analisamos cada seção que constituem os elementos textuais 

desse gênero, produzido por estudantes de Letras: 1. Seção de introdução; 2.  

Seção de revisão da literatura; 3. Seção de análise e discussão dos resultados; 4. 

Seção de conclusão.  

Primeiramente, apresentamos a descrição dos aspectos tipológicos dos 

trabalhos, de acordo com os critérios técnico-científicos que orientam e 

regulamentam a redação do gênero acadêmico; posteriormente, analisamos cada 

uma das seções que constituem o trabalho monográfico, quanto aos mecanismos de 

distribuição retórica das informações e dos conteúdos nelas apresentados, conforme 

o arranjo do seu produtor. 

 

 

4.1 Descrição dos aspectos tipológicos norteadores da produção de 

monografias de graduação em Letras  

 

 

Nesta seção, a análise dos trabalhos é de ordem estrutural, ou seja, a 

interpretação dos dados leva em consideração as normas e critérios da Associação 

Brasileiras, as NBRs vigentes para regulamentação dos trabalhos acadêmico-

científicos. 

Embora nem todos os estudantes tenham apresentado seu projeto de 

pesquisa, aqueles que o apresentaram, utilizaram-no para se guiarem ao longo da 

pesquisa. Constituídos, em sua maioria, de um mesmo esquema composicional - 

identificação, problema, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, 

cronograma, proposta de sumário e referências – (ver anexo B) a proposta de 

sumário é um dos componentes fundamentais que norteiam o ato de elaboração e 

produção da monografia/TCC dos graduandos.  A metodologia é o item que 

necessita de maior atenção, pois os autores não deixam claros os passos para a 

realização das etapas da pesquisa, embora apresentem um cronograma.                                                                                                                                           

De acordo com esses critérios, as monografias analisadas apresentam os 

seguintes elementos em seu esquema composicional (Figura 29): 



81 
 

 

Figura 29: Esquema composicional de monografias de graduação em Letras 

Capa 
Lombada 
Réplica da capa 
Folha de rosto 
Ficha catalográfica 
Folha de aprovação  
Dedicatória 
Agradecimentos 
Epígrafe 
Resumo 
Resumo em língua estrangeira 
Sumário 
Introdução 
Capítulos 
Conclusão 
Referências 
Anexos 

Fonte: NBR 14724/2011 (PRESTES 2008) 
 

Na capa estão dispostos os dados de identificação tais como: nome da 

instituição e de setores ou unidades acadêmicas que indicam o vínculo de formação 

do produtor; a autoria e o título (e subtítulo) do trabalho; o local e a data e as 

informações da lateral (lombada): a sigla da instituição, o nome do autor, com 

impressão longitudinal (PRESTES, 2008, p. 42) e o ano de publicação/edição. 

O nome do autor, título do trabalho, nome da instituição e os dados do(a) 

professor(a) orientador(a) do trabalho são fornecidos na folha de rosto. Em seu 

verso é feita a impressão catalográfica, conforme a normatização prescrita e 

observada pela instância responsável pela catalogação. Consta o nome do autor, 

conforme citado e identificado nos ambientes de circulação científica, o título do 

trabalho, local e ano de publicação/edição, nome do(a) orientador(a) e palavras-

chave denotadoras de dados institucionais, tais como gênero do trabalho e área de 

conhecimento, vínculo institucional, dentre outros. 

Consideramos essas informações fundamentais para a análise, pois, para 

levantar o percentual de orientadores na unidade, saber a participação docente em 

bancas examinadoras, por exemplo, recorremos a essa estrutura, mais 

precisamente à ficha catalográfica e à folha de aprovação, em que constam a 

identificação das funções e responsabilidades assumidas e, em alguns trabalhos, as 

suas assinaturas. 

Outra informação que consideramos fundamental diz respeito à identificação 

dos mesmos orientadores para os monografistas, embora cursem habilitações 
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diferentes. O critério evidente para essa orientação está relacionado à área em que 

o trabalho foi desenvolvido e não à habilitação.  

As dedicatórias e os agradecimentos, embora de caráter opcional, estão 

presentes em todos os trabalhos.  Apenas um dos autores optou por não fazer uso 

da epígrafe, isto é, não teve o interesse pessoal de utilizar uma frase, um verso ou 

um trecho de algum escritor/compositor famoso que pudesse relacionar à produção 

de sua monografia. Mas a maioria não a relacionou ao contexto de seu trabalho. 

Os autores da habilitação em Língua Portuguesa não produziram o resumo 

em língua estrangeira (Abstract ou Resumen), seguido de palavras-chaves nesse 

idioma, em seus trabalhos. Os demais o produziram na língua da habilitação que 

cursaram. 

A leitura do sumário permite uma visão panorâmica antecipada do assunto 

que vai ser abordado nos tópicos que aparecem no corpo do trabalho, ao longo das 

seções. Na introdução, os autores, geralmente, iniciam a seção apresentando o 

tema de pesquisa e/ou fazendo generalizações de tópicos. Apenas em dois 

trabalhos a seção é denominada de considerações iniciais.  

No núcleo do trabalho, a maioria (75%) utiliza dois capítulos, o teórico e o de 

análise.  Mas há os que apresentam um terceiro capítulo, embora seus 

procedimentos de abordagem e de análise não se constituam diferenças em relação 

aos demais.  

A conclusão constitui-se praticamente de quatro unidades retóricas, 

retomando, inicialmente, questões ou procedimentos da pesquisa, recapitulando 

itens de abordagem teórica e apontando os resultados. 

As referências estão dispostas de acordo com as normas da ABNT que 

estabelecem os critérios para a indicação e transcrição das fontes utilizadas: a NBR 

10520/2002, para referenciar as citações em documentos, e a NBR 6023/2002, para 

a listagem das obras, documentos utilizados. 

Algum outro elemento que apareceu, com pouca ocorrência nos trabalhos 

(anexos, 25%, lista de tabelas/quadros, 16,66%), deve-se a motivos específicos de 

algumas pesquisas, pois não se configuram como uso socialmente recorrente entre 

os pesquisadores, mas necessitam ser informados. 

Observamos nesse roteiro, que a combinação do conteúdo temático, do estilo 

e da construção composicional resulta num padrão textual socialmente reconhecido, 

quanto ao uso das estratégias de apresentação, para a produção do gênero 
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monografia enquanto prática social, materializada na língua como interação social, 

familiar enquanto gênero e original enquanto pesquisa na área.  

A disposição do texto está, na maioria dos trabalhos, em consonância com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em vigência: a NBR 

14724/2011(PRESTES, 2008). 

 

 

4.2  Descrição da organização retórica das seções das monografias de 

graduados em Letras  

 

 

O padrão de OR das seções de monografias de graduação, de acordo com os 

resultados revelados, constitui-se de: a) Introdução: seção em que o autor faz a 

apresentação do tema e dos objetivos de pesquisa e a indicação dos estudiosos de 

pesquisa prévias na/da área; b) Revisão da Literatura: seção em que situa seu 

problema de pesquisa, apontando as discussões dos estudos prévios que 

fundamentam seu trabalho e delimitando o seu objeto; c) Análise e discussão dos 

resultados: aponta suas reflexões acerca dos resultados e expõe a importância de 

suas descobertas; d) Conclusão: o autor aponta suas conclusões, avaliações e 

pontos importantes do estudo. 

Cada uma dessas seções será objeto de discussão, nos itens que se seguem, 

a partir de agora. Na seção de Introdução, iremos descrever o padrão de distribuição 

das unidades retóricas por habilitação, por constatarmos algumas particularidades 

que revelam um padrão de organização retórica diferenciado para essa seção em 

cada habilitação. Nas demais seções o padrão de organização retórica será o 

mesmo, sendo, quando necessário, enfatizado qualquer dado novo que possa 

aparecer. 

Ao final da descrição, abordaremos cada uma das unidades retóricas 

constitutivas do padrão OR extraído do corpus, relacionando-as a amostras dos 

textos nos quais foram devidamente identificadas.  

 

 

 

 



84 
 

 

4.3  Padrão descritivo de OR para a Introdução da Monografia 

 

                    

Apresentamos nesta seção, os propósitos comunicativos e as unidades 

retóricas que ocorrem no corpus da seção introdutória do gênero discursivo 

monografia. Por questões teórico-metodológicas, retomamos o modelo-guia 

elaborado para esse fim, constante da Figura 19 do capítulo de metodologia. 

Figura 19- Modelo-guia de OR para a análise da Introdução  

Seção: Introdução de monografia  

Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar tema/pesquisa 

Unidade retórica 1 – Alegando relevância/centralidade da pesquisa  

Unidade retórica 2 – Fazendo generalizações típicas 

Unidade retórica 3 – Revisando itens de pesquisa 

Unidade retórica 4 – Apresentando contra-argumentos 

Unidade retórica 5 – Informando sobre o autor/a obra 

Unidade retórica 6 – Definindo/discutindo tópico central/conteúdo         

Unidade retórica 7 – Estabelecendo a área/ o campo de estudo 

Unidade retórica 8 – Apresentando/indicando os propósitos/ os objetivos  

Unidade retórica 9 – Indicando lacunas no conhecimento 

Unidade retórica 10 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 11 – Contextualizando o trabalho                                   

Unidade retórica 12 – Apresentando o tema/ o estudo 

Unidade retórica 13 – Descrevendo aspectos/procedimentos metodológicos                      

Unidade retórica 14 – Questionando o tema  

Unidade retórica 15 – Indicando questões/problema de pesquisa 

Unidade retórica 16 – Relacionando pesquisa com teoria de base 

Unidade retórica 17 – Apontando relevância pessoal 

Unidade retórica 18 – Apontando relevância acadêmica  

Unidade retórica 19 – Apresentando os principais resultados 

Propósito Comunicativo 2 – Apresentar estrutura/capítulos da monografia 

Unidade retórica 20 – Indicando a estrutura do trabalho 

Unidade retórica 21 – Apresentando os capítulos      ou 

Unidade retórica 22 – Apresentando o primeiro capítulo 

Unidade retórica 23 – Apresentando o segundo capítulo 

Unidade retórica 24 – Apresentando o terceiro capítulo 

Jesus (2014, p. 66) 

Conforme a descrição, esse modelo-guia, para análise da introdução das 

monografias, apresenta dois propósitos comunicativos e vinte e quatro unidades 

retóricas, utilizados para a identificação e descrição da OR que retrate a realidade e 

o perfil dos autores por habilitação.  
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4.3.1 Habilitação de Língua Portuguesa - Padrão ORIM-LP 

 

 

As produções acadêmicas aqui reunidas pertencem a duas turmas de 

Seminário de Monografia II, uma com pesquisas desenvolvidas na área de 

Linguística, sob a responsabilidade da professora Alice (nome fictício), vinculada ao 

grupo de pesquisa em análise do discurso e outra, na área de Literatura, 

desenvolvem seus trabalhos sob a orientação da professora Candice (nome também 

fictício). As produções desses estudantes de Letras revelam a seguinte realidade na 

distribuição das informações em unidades retóricas: 

Tabela1: Presença das informações da seção introdutória – Língua Portuguesa 

Unidade retórica A1 A3 C3 C4 Total % 
Contextualizando o trabalho + + + + 4 100 
Apresentando o tópico/temática/obra + + + + 4 100 
Discutindo tópico central /conteúdo  + + + + 4 100 
Revisando pesquisas prévias + + + + 4 100 
Indicando centralidade do trabalho + + + + 4 100 
Indicando/citando literatura especializada + + + + 4 100 
Indicando área de estudo  + + + - 3 75 
Indicando/apresentando objetivo (s) + + + - 3 75 
Apontando questões de pesquisa + + - - 2 50 
Apresentando/descrevendo capítulo 1  + - - + 2 50 
Apresentando/descrevendo capítulo 2 + - - + 2 50 
Indicando contribuição/resultado esperado + - + - 2 50 
Fornecendo dados do autor da obra  - - + + 2 50 
Apresentando dados da obra literária - - + + 2 50 
Indicando natureza/método da pesquisa + + - - 2 50 
Delimitando o Corpus + - - - 1 25 
Informando procedimentos de análise + - - - 1 25 
Apresentando/descrevendo capítulo 3 + - - - 1 25 
Descrevendo/apresentando os capítulos - - + - 1 25 
Apresentando a hipótese - - - + 1 25 
Anunciando a conclusão do estudo - - - + 1 25 

Jesus (2014) 

A presença e a frequência dessas estratégias de distribuição das 

informações, por habilitação, para constituir-se unidade retórica é de cinquenta por 

cento (50%) (duas ocorrências).   

Os dados evidenciaram um padrão de organização retórica composta de três 

(3) propósitos comunicativos, na macroestrutura, e dezessete (17) unidades 

retóricas, na microestrutura (BEZERRA, 2006), para as produções do curso de 

Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, apresentado na figura 30:  
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 Figura 30: OR da seção Introdução em Monografias: Letras-Língua Portuguesa 

Propósito Comunicativo 1 - Apresentar/justificar a pesquisa 

 
 

 
 

Unidades 
Retóricas 

1. Contextualizando o trabalho 
2. Apresentando tópico/ tema/obra de pesquisa  
3. Discutindo tópico central /conteúdo/temática  
4. Revisando pesquisas prévias  
5. Indicando centralidade do trabalho  
6. Indicando/delimitando área/ campo de estudo  
7. Delineando os objetivos da pesquisa  
8. Indicando/citando literatura especializada 
9. Apontando questões/hipóteses de pesquisa       e/ou 
10. Fornecendo dados do autor da obra                  e/ou 

11. Apresentando dados da obra literária      
12. Indicando contribuição/resultado esperado             

Propósito Comunicativo 2 - Desenhar o caminho metodológico 

Unidade 
retórica 

13. Indicando natureza/método/corpus da pesquisa       e/ou         
14. Especificando procedimentos metodológicos 

Propósito Comunicativo 3 -  Apresentar a estrutura do trabalho 

 
Unidades 

Retóricas 

15. Apresentando os capítulos                                       e/ou 
16. Apresentando capítulo (s) de base teórica                   e                
17. Apresentando capítulo de análise                              

Jesus (2014) 

Para a descrição e representação da OR, agrupamos e distribuímos as 

unidades retóricas de acordo com o modelo de Bezerra (2006), optando por sua 

nomenclatura – propósito comunicativo e unidades retóricas - por julgarmos mais 

apropriada para nosso trabalho.  

Na seção Introdução de monografias de graduação em Letras, com 

habilitação em Língua Portuguesa, o esquema retórico de distribuição das 

informações em unidades, apresenta os seguintes propósitos comunicativos: 

Apresentar/justificar a pesquisa; Desenhar o caminho metodológico e 

Apresentar a estrutura do trabalho.  

O primeiro resulta da predominância das doze (12) primeiras unidades 

retóricas, relacionadas aos passos indicados por Swales e seus seguidores para o 

movimento 1: estabelecer o território da pesquisa. A unidade doze (12), não 

constitutiva do modelo-guia, aparece nos trabalhos, com um percentual de cinquenta 

por cento (50%). 

As unidades dez e onze (10 e 11) são de uso peculiar, restrito aos dois 

usuários (50%) que desenvolveram pesquisas na área de estudos literários, tratando 

da análise de aspectos e problemas sociais abordados em obras de escolas 

literárias brasileiras; As unidades nove (9) e treze (13) são de uso peculiar aos 

pesquisadores da área linguística, usadas, portanto, pelos outros dois usuários 

(50%). Tias especificidades correspondem a cem por cento (100%) de uso dessas 

unidades, na área em que de efetua o estudo. 
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O segundo propósito constitui-se de duas (2) unidades que sinalizam, ainda 

que timidamente, a presença de itens lexicais que se destinam à descrição 

metodológica da pesquisa (“a partir da análise dos questionários”, “vamos 

analisando cada questão e fazendo comparações”, “faremos uma análise 

evidenciando na obra”, “o estabelecimento de contrapontos preliminares entre o 

corpus e a Bíblia”, etc.), com que anunciam a futura “descrição de 

aspectos/procedimentos metodológicos”, (unidade treze [13] do modelo de análise) 

que, certamente, virá a posteriori.  

Mesmo assinalados na unidade treze (13), os procedimentos indicam 

modalidades distintas de metodologias, levando-nos a considerar a unidade como 

propósito comunicativo, desmembrado nessas unidades (nesses procedimentos). Há 

uma intenção de delimitar o corpus, de indicar os procedimentos concernentes às 

etapas da pesquisa e os da fase de análise dos dados, que julgamos importante 

ressaltar, embora essa intenção se dê por parte de um ou outro usuário dos estudos 

linguísticos ou literários. 

O terceiro constitui-se de três unidades, utilizadas para apresentação da 

estrutura do trabalho, dentre as cinco opções do modelo-guia. A maioria optou pela 

direta apresentação, descrição dos capítulos, sem uma prévia apresentação da 

estrutura do trabalho.  

Temos, portanto, para a seção de monografias de estudantes de Letras, na 

Habilitação de Língua Portuguesa, uma organização retórica constituída de três 

propósitos comunicativos e dezessete unidades retóricas.  

 

 

4.3.2 Habilitação de Língua Inglesa - Padrão ORIM-LI 

 

 

Nas informações recorrentes, encontradas nas introduções de monografias da 

habilitação em Língua Inglesa, a exemplo das análises anteriores, a realidade 

constatada está discriminada na tabela 2: 

Tabela 2: Presença das informações da seção introdutória – Língua Inglesa 

Unidade retórica B3 B5 B6 B12 Total % 
Contextualizando o trabalho + + + + 4 100 
Apresentando o tópico/tema/obra da pesquisa + + + + 4 100 
Discutindo tópico central/conteúdo + + + + 4 100 
Delimitando área/campo de estudo - + + + 3 75 
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Delineando os objetivo(s) da pesquisa + - + + 3 75 
Apresentando os capítulos - + + + 3 75 
Indicando revisão de literatura + - + + 3 75 
Apontando lacunas em estudos prévios - + + + 3 75 
Indicando contribuição/resultado esperado - + + + 3 75 
Indicando centralidade do trabalho + - - + 2 50 
Estendendo pesquisa - - + - 1 25 
Continuando a tradição - - + - 1 25 
Indicando método/natureza/da pesquisa - - + - 1 25 
Apontando questões de pesquisa + - + + 1 25 
Descrevendo capítulo de base teórica - + - - 1 25 
Descrevendo capítulo de análise - + - - 1 25 
Fornecendo dados do autor da obra - + - - 1 25 
Fornecendo dados da obra literária - + - - 1 25 

Jesus (2014) 
 

Desse percentual, o padrão retórico para a distribuição de informações pelos 

estudantes de Língua Inglesa, na seção de Introdução está configurado pela 

descrição dos propósitos e unidades retóricas constantes da Figura 31: 

Figura 31: OR da seção Introdução de Monografias: Letras-Língua Inglesa 

Propósito Comunicativo 1 - Apresentar/justificar a pesquisa 

 
 
 

Unidades 
Retóricas 

1. Contextualizando o trabalho 
2. Apresentando tópico/ tema/obra de pesquisa 
3. Discutindo tópico central /conteúdo/temática 
4. Delimitando área/ campo de estudo  
5. Delineando os objetivos da pesquisa  
6. Indicando revisão de pesquisas prévias 
7. Apontando lacunas em estudos prévios 
8. Indicando centralidade do trabalho 
9. Apontando questões de pesquisa 
10. Indicando contribuição/resultado esperado             

Propósito Comunicativo 2 -  Apresentar a estrutura do trabalho 

Unidades 
Retóricas 

11. Indicando/apresentando os capítulos 

Jesus (2014) 

 

Esse padrão de organização retórica constitui-se de dois propósitos 

comunicativos: Apresentar/justificar a pesquisa; Apresentar a estrutura do 

trabalho e onze unidades retóricas. 

Os produtores utilizam-se de dez (10) unidades retóricas para apresentar e 

justificar a pesquisa e de uma (1) para apresentar a estrutura do trabalho. Apenas 

um trabalho, com foco no ensino de línguas, fez referência a procedimentos 

metodológicos relacionados à unidade treze (13) do modelo de análise (descrevendo 

aspectos/procedimentos metodológicos), indicando o método ou a natureza da 

pesquisa. Embora não se constitua unidade retórica, para a habilitação (por não ser 

recorrente), é relevante para a área do conhecimento em que se desenvolve o 

trabalho.  
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Há nessa habilitação, um trabalho com foco na análise literária (25%) e três 

com foco no ensino de língua inglesa (75%).  Por essa razão, esses usuários, assim 

como os da habilitação de língua portuguesa, se utilizam de unidades distintas para 

apresentar suas informações,  

Essa especificidade da área faz com que o uso dessas unidades, quer de 

menor (informando dados da obra/do autor: 25%) quer de maior ocorrência 

(apontando questões de pesquisa: 75%), correspondam a um percentual de cem por 

cento (100%) de uso, assim como ocorreu na análise dos trabalhos de língua 

portuguesa.  

Também entre esses usuários, a presença da unidade dez (10), unidade não 

prevista no modelo de análise, correspondente à unidade doze (12), da organização 

retórica evidenciada nas introduções de monografias da habilitação de Língua 

Portuguesa, atingiu o percentual de setenta e cinco por cento (75 %) de uso. 

 

 

4.3.3 Habilitação de Língua Espanhola - Padrão ORIM-LE 

 

 

O padrão OR para a introdução de monografia dos estudantes de Letras - 

Língua Espanhola é resultante do foco de informações presentes em suas 

produções que compilamos na tabela 3, a saber: 

Tabela 3: Presença das informações da seção introdutória – Língua Espanhola 

Unidade retórica D2 D7 D8 D10 Total % 
Contextualizando o trabalho + + + + 4 100 
Apresentando o tópico/tema da pesquisa + + + + 4 100 
Indicando área/campo de estudo + + + + 4 100 
Indicando revisão de literatura  + + + + 4 100 
Delineando os objetivo(s) da pesquisa  + + + + 4 100 
Definindo/discutindo tópico central + + + + 4 100 
Apontando questões de pesquisa + + + + 4 100 
Citando pesquisas prévias + + + + 4 100 
Indicando centralidade do trabalho + + + + 4 100 
Assumindo-se profissionalmente  + + + + 4 100 
Apresentando os capítulos + + + + 4 100 
Estendendo pesquisa + + + + 4 100 
Continuando a tradição + + + + 4 100 
Indicando método/natureza/da pesquisa + + - + 3 75 
Apontando lacunas em estudos prévios - + + + 3 75 
Indicando contribuição/resultado esperado - + + + 3 75 
Contribuindo com o ensino  + + + - 3 75 
Contribuindo com a academia + - + + 3 75 
Relacionando estudo com pesquisa prévia + - + - 2 50 
Delimitando o Corpus + - - + 2 50 
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Descrevendo procedimentos de análise - + - + 2 50 
Especificando instrumentos de coleta - - + + 2 50 
Contribuindo com a ciência + - - - 1 25 
Descrevendo capítulo de base teórica - + - - 1 25 
Descrevendo capítulo de análise - + - - 1 25 
Anunciando a conclusão do estudo - + - - 1 25 

Jesus (2014) 

 

Dessas recorrências, chegamos à identificação das vinte e uma (21) unidades 

retóricas, cuja frequência, conforme o percentual de ocorrências, está padronizada e 

distribuída em três propósitos, conforme demonstramos na Figura 32, a seguir: 

Figura 32: OR da seção Introdução de Monografias: Letras-Língua Espanhola  

Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar a pesquisa 

 
 

 
 

Unidades 
Retóricas 

1. Contextualizando o trabalho 
2. Apresentando tópico/ tema/obra de pesquisa 
3. Discutindo tópico central/conteúdo/temática 
4. Relacionando pesquisa com a literatura 
5. Revisando pesquisas prévias 
6. Indicando centralidade da pesquisa 
7. Indicando/delimitando área/ campo de estudo 
8. Delineando os objetivos da pesquisa 
9. Indicando/citando literatura especializada 
10. Apontando lacunas em estudos prévios 
11. Apontando questões/hipóteses de pesquisa 

12. Estendendo/continuando pesquisa prévia 
13. Assumindo vínculo/atuação profissional 
14. Contribuindo com a academia/ciência 
15. Contribuindo com o ensino 
16. Indicando contribuição/resultado esperado             

Propósito Comunicativo 2 – Desenhar o caminho metodológico 

 
Unidades     
Retóricas 

17. Indicando método/natureza/da pesquisa 
18. Indicando/especificando procedimentos de análise 
19. Especificando instrumentos de coleta  
20. Delimitando o Corpus 

Propósito Comunicativo 3 -  Apresentar a estrutura do trabalho 

Unidades 
Retóricas 

21. Apresentando os capítulos 

Jesus (2014) 

 

Esse padrão de distribuição das informações em unidades retóricas apresenta 

os seguintes propósitos comunicativos: Apresentar/justificar a pesquisa; 

Desenhar o caminho metodológico e Apresentar a estrutura do trabalho. Ele 

aproxima-se mais (em termos percentuais) do modelo CARS (SWALES, 1990) do 

que os anteriores. Ou seja, os resultados apontam que esses autores se aproximam 

mais do modelo que adaptamos dos estudos swalesianos, pois descrevem ou 

apresentam alguns procedimentos de análise, se aprofundam mais na revisão da 

literatura, citam e relacionam pesquisas e teóricos na área para construir as 

generalizações e argumentações em seus trabalhos.  
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Comparando com os estudos de Bezerra (2001; 2002; 2010), em que são 

identificados dois padrões de OR, um para as resenhas produzidas por acadêmicos 

e outro para as resenhas produzidas por especialistas, esses trabalhos se 

aproximam mais do padrão das produzidas por profissionais. Mesmo se tratando de 

produtores iniciantes, em mesmo nível de formação, estes se distanciam dos demais 

e se aproximam dos produtores especialistas, proficientes.  

Atos retóricos que, geralmente, costumam aparecer na revisão da literatura, 

conforme o modelo que nos serve de parâmetro, foram por eles antecipados na 

introdução. Dentre eles destacamos a indicação de lacunas no conhecimento já 

estabelecido, do vínculo que mantêm com a área do conhecimento e das 

contribuições que podem ser alcançadas com a pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos aparecem em mais unidades, mas não 

trazem, apenas, a intenção de delimitar e descrever as etapas de pesquisa e sim, de 

indicá-las, anunciá-las para serem retomadas em momento futuro. Por isso as 

consideramos constitutivas de um propósito. 

 

 

4.3.4 Padrão descritivo de OR para a introdução de monografias 

  

 

A introdução do trabalho monográfico vai além da explanação da relevância 

de um tema e de sua delimitação, da “menção a outros trabalhos relacionados ao 

tema” e da “exposição dos objetivos do trabalho e do modo como ele se apresenta 

estruturado” (PRESTES, 2008). É preciso contextualizar o problema de pesquisa, 

inseri- lo e/ou acrescentá-lo ao ambiente de pesquisa de forma pertinente.  

Para apresentar, justificar e inserir a pesquisa na comunidade acadêmica que 

tem uma tradição na área de conhecimento em que está sendo realizado o estudo, 

os autores seguem uma trajetória de passos, estratégias que se constituem em atos 

ou ações retóricas que se relacionam umas com as outras para compor o esquema 

estrutural do trabalho. Nasce, portanto, a organização retórica desse gênero. 

A descrição da organização retórica da seção introdutória, fruto do uso 

desses procedimentos, evidenciada na construção da monografia de graduação do 

curso de Letras, apresenta o seguinte percentual de ocorrências, registrado na 

Tabela 4: 
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Tabela 4: Presença das informações da seção introdutória- Curso de Letras 

Propósito Comunicativo e Unidade retórica Habilitação Total % 

LP LI LE 

Apresentar/justificar a pesquisa 4 4 4 12 100 

Contextualizando o trabalho 4   4 4 12 100 

Discutindo tópico central/conteúdo/temática 4 4 4 12 100 

Apresentando tópico/tema/obra da pesquisa 4 4 4 12 100 

Revisando pesquisas prévias 4 3 4 11 91,66 

Indicando centralidade/relevância do trabalho 4 2 4 10 83,33 

Indicando área/campo de estudo 3 3 4 10 83,33 

Apresentando os objetivo(s) da pesquisa 3 3 4 10 83,33 

Apontando questões/hipóteses de pesquisa 3 3 4 10 83,33 

Citando pesquisas prévias 3 - 4 7 58,33 

Apontando lacunas em estudos prévios - 3 3 6 50 

Estendendo pesquisa prévia - 1 4 5 41,66 

Continuando a tradição - 1 4 5 41,66 

Relacionando estudo com pesquisas prévias  1 1 2 4 33,33 

Apontando vínculo/atuação profissional - - 4 4 33,33 

Contribuindo com o ensino - 1 3 4 33,33 

Contribuindo com a academia 1 - 3 4 33,33 

Fornecendo dados do autor da obra 2 1 - 3 25 

Fornecendo dados da obra 2 1 - 3 25 

Contribuindo com a ciência - - 1 1 08,33 

Desenhar o caminho metodológico 2 1 3 6 50 

Indicando método/natureza/da pesquisa 2 1 3 6 50 

Especificando instrumentos de coleta - - 2 2 16,66 

Delimitando o Corpus/universo de pesquisa 1 - 2 3 25 

Descrevendo procedimentos de análise 1 - 2 3 25 

Apresentar a estrutura do trabalho 3 3 4 10 83,33 

Apresentando os capítulos - 2 4 6 50 

Descrevendo capítulo 1 2 1 1 4 33,33 

Descrevendo capítulo 2 2 1 1 4 33,33 

Descrevendo capítulo 3 1 1 1 3 25 

Indicando contribuição/resultado esperado  2 3 3 8 66,66 

Anunciando a conclusão do estudo 1 - 1 1 08,33 

Jesus (2014) 

 

Para a identificação do padrão de análise da OR para a seção introdutória das 

monografias do curso de Letras, dobramos o percentual de ocorrência considerado 

por habilitação (duas ocorrências de cada unidade retórica), ou seja, consideramos 

que cada unidade fosse utilizada por quatro (4) autores . Para a indicação da 

obrigatoriedade de uso dessas unidades, pela comunidade discursiva em que se 

inserem esses produtores, no entanto, esse número sobe para seis (6) ocorrências.  

Considerados esses critérios, chegamos à OR para a seção introdutória dos 

trabalhos monográficos do curso de Letras, apresentada na Figura 33: 
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Figura 33: OR da seção Introdução de Monografias de Graduação em Letras 

Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar a pesquisa 

 
 

 
 
 
 

Unidades 
Retóricas 

1. Contextualizando o trabalho                                              e 
2. Discutindo tópico central/conteúdo/temática                     e 
3. Apresentando tópico/tema/obra da pesquisa                    e 
4. Revisando pesquisas prévias                                             e 
5. Indicando centralidade/relevância do trabalho                  e 
6. Indicando área/campo de estudo                                       e 
7. Apresentando os objetivo(s) da pesquisa                           e 
8. Apontando questões/hipóteses de pesquisa                     e 
9. Citando pesquisas prévias                                               e 
10. Apontando lacunas em estudos prévios                         e 
11. Estendendo pesquisa                                                e/ou 
12. Continuando a tradição                                              e/ou 
13. Relacionando estudo com pesquisas prévias             e/ou 
14. Apontando vínculo/atuação profissional                     e/ou 
15. Contribuindo com o ensino                                         e/ou 
16. Contribuindo com a academia/ciência 
17. Indicando contribuição/resultado esperado                            

Propósito Comunicativo 2 – Desenhar o caminho metodológico 

Unidades  
Retóricas 

18. Descrevendo procedimentos metodológicos                ou  
19. Indicando método/natureza/corpus da pesquisa         e/ou 
20. Indicando/especificando procedimentos de análise 

Propósito Comunicativo 3 -  Apresentar a estrutura do trabalho 

Unidades 
Retóricas 

21. Apresentando os capítulos                                            ou 
22. Descrevendo capítulo 1                                                  e 
23. Descrevendo capítulo 2                                     

Jesus (2014) 
                                                                                                                                   

Duas das habilitações apresentam uma organização retórica composta de 

três propósitos comunicativos para a seção introdutória. Conforme o modelo que 

propomos como parâmetro, o resultado final apontado pelas ocorrências evidencia a 

presença de um terceiro propósito, que é extensão da unidade retórica treze (13), 

ampliando-se e delimitando-se por meio de ações mais precisas no campo 

metodológico.  

É um dado representativo para nossa pesquisa, pois essa extensão 

contempla e respeita as peculiaridades evidenciadas entre os usuários, absorvendo 

aquelas unidades não recorrentes para a constituição do padrão de organização 

retórica de determinada habilitação, mas recorrentes para a constituição da 

organização retórica da Introdução das monografias do curso de Letras. 

O fato é que, a exemplo do que ocorreu com Bezerra (2001), ao analisar as 

resenhas produzidas por acadêmicos, temos duas opções de uso real na 

distribuição das informações em unidades retóricas: uma utilizada por oito (8) 

acadêmicos, claro que em diferenciadas proporções, que nos remete à ampliação do 

modelo-base, e outra utilizada por quatro (4) acadêmicos, da habilitação de Língua 

Inglesa.  
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Se tomarmos o primeiro propósito como base, podemos observar que, a partir 

da oitava unidade, o uso das ações define o perfil dos usuários e produtores do 

gênero acadêmico. É possível, por exemplo, identificar quais, dentre os sujeitos 

pesquisados, são atuantes e envolvidos com atividades de ensino e/ou de pesquisa, 

se participam da rotina da academia, se interagem com o ambiente acadêmico-

científico e a que área do conhecimento estão vinculados.  

Mediante essas peculiaridades, podemos perceber, claramente, a dinâmica 

da heterogeneidade que caracteriza uma comunidade discursiva, evidenciada por 

Swales (1990) e internalizada por seus seguidores.  

 

 

4.4 Padrão descritivo de OR para Revisão da Literatura 

 

 

A revisão da literatura consiste na apresentação da literatura de referência 

para a pesquisa e para a redação do trabalho, conforme os parâmetros de 

normatização vigente e a tradição científica.  

O nosso foco de análise se deu a partir do modelo-guia apresentado na 

Figura 21 do capítulo metodológico, que agora retomamos para apresentarmos os 

resultados das análises relacionadas à revisão da literatura:  

Figura 21- Modelo-guia de OR para análise da Revisão da literatura  

Seção: Revisão da literatura em monografia 

Propósito Comunicativo 3 – Situar a pesquisa 
Unidade retórica 25 – Alegando centralidade 
Unidade retórica 26 – Argumentando sobre a relevância da obra/ da pesquisa 

Unidade retórica 27 – Apresentando/discutindo um problema/conteúdo/tópico 

Unidade retórica 28 – Definindo o tópico geral 

Unidade retórica 29 – Fazendo generalizações típicas do tópico 

Unidade retórica 30 – Informando sobre o autor/a obra/o movimento literário 

Unidade retórica 31 – Indicando área do conhecimento  

Unidade retórica 32 – Revisando itens/teorias/modelos de pesquisas prévias 

Unidade retórica 33 – Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores 

Unidade retórica 34 – Apontando lacunas no conhecimento prévio 

Unidade retórica 35 – Continuando a tradição 

Unidade retórica 36 – Estendendo pesquisas prévias 
Unidade retórica 37 – Referindo-se a publicações anteriores 

Unidade retórica 38 – Contra-argumentando pesquisas prévias 

Unidade retórica 39 – Provocando questionamentos 
Unidade retórica 40 – Estabelecendo interesse profissional no tópico  

Jesus (2014, p. 68) 
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O modelo apresenta um (1) propósito comunicativo e 16 unidades retóricas. A 

análise dos dados revelados nas informações dos doze (12) trabalhos resultou no 

seguinte percentual de ocorrência de unidades retórica para essa seção (Tabela 5):  

Tabela 5: Percentual de ocorrência de unidades retórica na revisão da literatura 

Autor Unidades Retóricas 

27 29 30 31 32 33 *34 *35 *36 37 40 ? 

A1 -T14 + + - + + + + + + + - + 

A3 -T13 + + - + + + - + - + - - 

C3 -T15 + + + + + +  + + - + - 

C4 -T16 + + + + + + -  - + - - 

B3 -T23 + +  + + + -  - + - - 

B5 -T24 + + + + + + -  - + - - 

B6 -T21 + + - + + + + + + + + - 

B12-T22 + + - - + + -  - - - - 

D2 -T19 + + - + + + -  - - - + 

D7 -T18 + + - + + + -  - + - + 

D8 -T20 + + - + + + -  - + - - 

D10 -T17 + +  + + + - + + + - + 

Total 12 12 3 11 12 12 2 5 4 9 2 4 

% 100 100 25 91,66 100 100 16,66 41,66 33,33 75 16,66 33,33 

Jesus (2014) 

Para efeito de análise e interpretação dos resultados, constam na Tabela 5, 

apenas as unidades que foram utilizadas pelos alunos na seção de revisão da 

literatura. 

O Asterisco (*) indica que há circularidade no uso das unidades retóricas (34 

– Apontando lacunas no conhecimento prévio; 35 – Continuando tradição; 36 – 

Estendendo pesquisa prévia), ou seja, que tais unidades já foram utilizadas na 

seção anterior e estão sendo retomadas, que marcam presença em mais de uma 

seção do trabalho.  

Essas unidades retóricas foram utilizadas em maiores proporções, na seção 

anterior (a introdução) do que nesta, a que costumeiramente se vinculam, de acordo 

com o modelo-guia. De acordo com os dados da tabela 5, o percentual de 

ocorrências para essas unidades, na revisão da literatura, é de 16,66%, 41,66% e 

33,33%, respectivamente. Na introdução, o percentual de ocorrência dessas 

mesmas unidades é de 50%, 41,66% e 41,66%, respectivamente.  

Significa dizer que tais unidades têm relevância para a progressão textual, 

mas podem ser (e foram) utilizadas em seções distintas, indicando circularidade na 

distribuição das informações pelos usuários. 

Como optamos por um modelo de análise que as encaixa nesta seção, 

julgamos importante fazer tais considerações aqui, mas vinculá-las à seção em que 

a incidência foi maior.  A Unidade retórica 34 – Apontando lacunas no conhecimento 
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prévio, por exemplo, foi utilizada por 66,66%, dos quais apenas 16,66% a utilizou 

fora da introdução (nessa seção). Por essa razão, em nossa pesquisa, as unidades 

retóricas são analisas como integrantes da seção em que mais forem utilizadas.  

O padrão de organização retórica utilizado por esse grupo de usuários, para 

estabelecimento do nicho, isto é, para situar e validar teoricamente suas pesquisas 

constitui-se, obrigatoriamente, de um (1) propósito comunicativo e de seis (6) 

unidades retóricas, cinco (5) de uso obrigatório, das quais quatro (4) foram utilizadas 

por todos os produtores, e uma (1) de uso opcional, utilizada por quatro (4) 

produtores, conforme apresentado na Figura 34: 

         Figura 34: OR da seção Revisão da literatura de Monografias de Graduação em Letras 

Propósito Comunicativo 4 - Situar a pesquisa  

 
Unidade
s 
Retóricas 

24. Apresentando/discutindo um problema/conteúdo/tópico         
25. Fazendo generalizações típicas do tópico 
26. Indicando área do conhecimento  
27. Revisando itens/teorias/modelos de pesquisas prévias  
28. Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores                      e/ou  
29. Definindo/descrevendo/classificando terminologia 

Jesus (2014) 

 
A interrogação que ocupa a última coluna da Tabela 5 apresenta a ocorrência 

de uma unidade usada em pequena, mas significativa, proporção (33,33%), que 

denominamos de “Definindo/descrevendo/classificando terminologia”, pois o 

propósito de uso é, exatamente, especificar, definir e delimitar termos-chaves da 

área de conhecimento que indicam as especificidades do assunto/tema abordado. 

Embora tenhamos uma unidade retórica própria para as especificidades 

ligadas ao campo e à área do conhecimento em que se desenvolvem os estudos (a 

unidade 7 do modelo-guia) na seção da introdução dos trabalhos em análise, 

percebemos que a intenção dos usuários não é somente indicar essa realidade, mas 

chamar a atenção para termos cujos conceitos, além de essenciais para a 

fundamentação do estudo, funcionam como procedimentos metodológicos, sendo, 

portanto, norteadores na realização de sua análise, mesmo que não especifiquem, 

também, as categorias de análise (unidade 50 do modelo-guia). 

Essa unidade, que não é de uso comum/recorrente, ou seja, não constitui 

uma unidade retórica dentre as utilizadas pelas contribuições teóricas aqui 

apresentadas, merece ser destacada porque foi consideravelmente utilizada para a 

definição, descrição ou caracterização de termos ligados a um campo temático 

especializado ou que denotam um léxico de caráter técnico-científico, conforme 

veremos mais adiante, nas análises das amostras. 



97 
 

 

Vimos com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 90), que uma das várias funções 

da revisão da literatura é “utilizar, reconhecer e dar crédito à criação intelectual de 

outras(os) autoras(res)”. Outras funções essenciais, segundo elas, são: indicar que 

nos qualificamos como membros de determinada cultura disciplinar, evidenciar que, 

embora já estabelecido, nosso campo de conhecimento pode e deve receber novas 

pesquisas, emprestar uma voz de autoridade ao texto e demonstrar que a pesquisa 

se situa em nossa área de conhecimento, fundamenta-se em e estende publicações 

anteriores. 

Os dados nos revelam que, na revisão da literatura das monografias, os 

produtores deram conta da primeira dessas funções, pois revisaram e citaram 

pesquisas e teóricos anteriores que discutem o problema ou tema objeto de sua 

investigação. 

Quanto às demais, aparecem de forma pontual, exceto as que foram 

antecipadas na introdução, como é o caso da função de estender publicações, 

utilizada por todos os produtores da habilitação em Língua Espanhola, revelando um 

perfil que os insere na comunidade acadêmica como profissionais do ensino e/ou da 

pesquisa.  

Quatro (4), das seis (6) unidades constitutivas dessa seção, foram 

unanimemente utilizadas nos trabalhos analisados, demonstrando que é de suma 

importância situar o estudo e contribuir com o acervo da ciência, tomando 

consciência do conhecimento existente na área em que atuamos e contribuindo para 

sua inovação. E todos iniciaram a seção pela unidade vinte e quatro (24): 

Apresentando/discutindo um problema/conteúdo/tópico.         

 

 

4.5 Padrão descritivo de OR para a Análise e discussão dos resultados 

 

 

 

Observamos, na literatura revisada, que a seção de resultados em artigos 

acadêmicos comumente é denominada de “resultados e discussão”. Preferimos 

manter “análise e discussão dos resultados” para dar maior visibilidade aos 

procedimentos de análise que geram e revelam as discussões dos resultados, 

evidenciando as ações (reflexões, indagações, construções e reconstruções) do 
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pesquisador quando diante da interpretação dos dados que coletou e que 

constituem a matéria-prima de sua criação/produção. 

Retomamos nosso parâmetro de análise, para a identificação das unidades 

retóricas presentes dos trabalhos monográficos, utilizadas na seção de análise e 

discussão dos resultados, (Figura 25):  

Figura 25: Modelo-guia de  OR da análise e discussão dos resultados 

Seção: Resultados e discussão ,em monografia 

Propósito Comunicativo 5 – Apresentar e discutir os resultados da pesquisa 
Unidade retórica 53 – Delineando os propósitos                          
Unidade retórica 54 – Apresentando a pesquisa 
Unidade retórica 55 – Apresentando/declarando os resultados principais 
Unidade retórica 56 – Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
Unidade retórica 57 – Final (in)esperado 
Unidade retórica 58 – Levantamento de hipótese 
Unidade retórica 59 – Referência a pesquisas prévias 
Unidade retórica 60 – Concluindo as discussões 
Unidade retórica 61 – Comparando as descobertas com a literatura                       
Unidade retórica 62 – Explicação dos resultados (in)esperados 
Unidade retórica 63 – Recomendando pesquisas futuras                  
Unidade retórica 64 – Recapitulando informação metodológica 
Unidade retórica 65 – Avaliando as descobertas/os resultados 

Jesus (2014, p. 70) 

 
Constatamos, durante a análise, que, um percentual acima de oitenta por 

cento (83,33 %) trabalham com análise de corpus, apesar de alguns informarem que 

suas pesquisas são bibliográficas. No entanto, todos os autores usaram, igualmente, 

as unidades retóricas para a distribuição das informações acerca da análise e 

divulgação dos resultados da pesquisa, principalmente as duas primeiras.  

De acordo com nossas análises, nessa seção, as unidades retóricas 

presentes no corpus, estão distribuídas conforme demonstra a Tabela 6: 

Tabela 6: Percentual de ocorrência de unidades retóricas na análise e discussão dos resultados 

Autor  Unidades Retóricas 

54 55 56 60 61 63 64 65 ? 

A1-T27                                         - + + - + - + - - 

A3 -T25  - + + - + - + - - 

C3 - T26  + + - + +  + - - 

C4 -T28  + + - - +  + - - 

B3 -T29    + + + + - - + + + 

B5 -T31  + - - + - - + - - 

B6 -T30    + + + - + + + - - 

B12 -T32 + + + - + + + + - 

D2 -T35   + + + + +  +  - 

D7 -T36 + + + - -  + + + 

D8 -T33 + + + - +  + + + 

D10 -T34 + + + + +  + + + 

Total 10 11 9 5 9 2 12 5 4 

% 83,33 91,66 75 41,66 75 16,66 100 41,66 33,33 

Jesus (2014) 
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Cinco das unidades constantes no modelo de OR, foram utilizadas por 

setenta e cinco por cento (75%) ou mais dos produtores. Todos (100%) iniciam a 

seção retomando/recapitulando procedimentos e/ou abordagens teóricas; em 

seguida apresentam a pesquisa e divulgam os resultados. Setenta e cinco por cento 

(75%) comparam os resultados da pesquisa com a literatura prévia na área. As três 

unidades finais foram utilizadas em menores proporções. Esses dados indicam que 

as cinco (5) primeiras unidades utilizadas são, fundamentalmente, suficientes para a 

efetivação do propósito da presente seção. 

Comparamos os trabalhos de B5, C3 e C4, que trabalham com análise de 

obras literárias, por percebermos que, após a retomada de itens/aspectos, para a 

apresentação dos resultados, o texto de B5, embora com um capítulo a mais,  não 

avançou em informações. Verificamos que, durante toda a seção, esse/a autor/a 

(exaustivamente) retoma e revisa abordagens teóricas e citações, narra os episódios 

da obra, descreve o personagem objeto de estudo e apresenta biografia da autora, 

distanciando-se do propósito da análise. Tece algumas considerações quando cita e 

comenta trechos da obra ou se refere a características do personagem.   

A presença da interrogação na coluna final da tabela registra, mais uma vez, 

a utilização de aspectos ligados à metodologia, dessa vez de forma clara e 

devidamente topicalizada. Os autores, realizando o que anunciaram na introdução, 

antecedem suas análises com o tópico “contextualização da pesquisa”, retomando 

aspectos/itens teórico-metodológicos, caracterizando os sujeitos, narrando e 

descrevendo como se deu o uso dos instrumentos e como foi feita a coleta                                                 

para a efetivação da pesquisa. Em seguida, procedem a análise e discussão dos 

resultados. 

Como já afirmamos anteriormente, não há, no gênero em estudo, uma seção 

própria para a apresentação dos procedimentos metodológicos e de análise. No 

entanto, as informações a ela referentes, de forma clara e topicalizada, aparecem 

nessa seção.  

Registramos, portanto, cinco (5) ocorrências desses procedimentos na 

introdução (41,33%), onde há a indicação desses procedimentos, a serem 

retomados em etapas futuras do trabalho (circularidade discursiva natural, 

previsível); quatro (4) (33,33%) na revisão, para especificar terminologias/teorias 

e/ou para descrever metodologia, e quatro ocorrências nessa seção (33,33%), 

sendo que apenas uma (8,33%) dessas não está contemplada na introdução. 
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Implica dizer que, dez (10) dos sujeitos pesquisados (83,33%) fizeram uso da 

metodologia em seus trabalhos.  

Concluída essa etapa das análises, considerando-se essas e outras situações 

já assinaladas, chegamos ao padrão de estratégias retóricas utilizado pelos autores, 

para dar forma e progressão ao gênero monografia, na seção cujo propósito é 

apresentar os resultados obtidos e suas possíveis contribuições. Esse padrão, 

descrito na Figura 35, está assim configurado: 

 Figura 35: OR da seção Análise e discussão dos resultados de Monografias de Graduação em Letras  

Propósito Comunicativo 5 -  Discutir os resultados da pesquisa 

 
Unidades 
Retóricas 

30. Recapitulando passos metodológicos/abordagens teóricas                   e 
31. Apresentando a pesquisa 
32. Apresentando/declarando os resultados                                                     e 
33. Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 
34. Comparando as descobertas com a literatura                                         e/ou 
35. Apreciando/avaliando as descobertas/os resultados                               e/ou 
36. Concluindo/arrematando as discussões 

Jesus (2014) 

A seção de análise e discussão dos resultados tem, portanto, sete unidades 

retóricas, das quais cinco são obrigatórias. As demais se configuram como 

opcionais, pois não atingem o percentual de cinquenta (50%) por cento de uso. 

 

 

4.6 Padrão descritivo de OR para a Conclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Para proceder a análise dessa seção, utilizamos a seguinte orientação 

teórica, integrante do modelo-base da Figura 27:  

          Figura 27: Modelo-guia de OR para análise da seção conclusão de monografia 

Seção: Conclusão da monografia 

Propósito Comunicativo 6 – Concluir/sumariar a pesquisa 
Unidade retórica 66 – Retomando itens (problema/tema/objeto/objetivos etc.) 
Unidade retórica 67 – Apresentando conclusões 
Unidade retórica 68 – Relacionando hipóteses/questões a resultados 
Unidade retórica 69 – Oferecendo/apontando contribuição(ões)                
Unidade retórica 70 – Fazendo recomendações/sugerindo 
Unidade retórica 71 – Sintetizando os achados 
Unidade retórica 72 – Apresentando a importância final da pesquisa 
Unidade retórica 73 – Contribuindo com a ciência 
Unidade retórica 74 – Contribuindo com o ensino 

                                    Jesus (2014, p. 71) 

 

Analisadas as conclusões dos trabalhos, percebemos que a intenção primeira 

dos sujeitos da pesquisa, após retomar e rediscutir itens do trabalho é apresentar, 

sumariamente, os resultados. Para isso se utilizam, em maiores proporções, das 
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duas primeiras e da quarta unidades retóricas, dentre as seis que adotamos dos 

teóricos revisados, para o modelo de análise.   

Depois de declarar os resultados, apresentam o final esperado e/ou a 

importância final do trabalho. Os resultados estão sintetizados na Tabela 7:  

Tabela 7: Percentual de ocorrência de unidades retóricas na conclusão 

Produtor 
(Texto) 

Unidades Retóricas 

66 68 70 71 72 *57 *63 

A1 –T37 + + - + + + - 

A3 –T38 + + - + - - - 

C3 –T40 + + - + + + + 

C4 –T39 + + + + + + - 

B3 –T41 + + - + - + - 

B5 –T43 + + - + + - - 

B6 –T42 + + - + + + - 

B12 –T44 + + - + - - - 

D2 –T45 + + - + - + - 

D7 –T46 + + + - - + + 

D8 –T47 + + + + - + + 

D10 –T48 + + + + + + + 

Total 12 12 4 11 5 9 4 

% 100 100 33,33 58,33 41,66 75 33,33 

Jesus (2014) 

Além das unidades apresentadas para sumariar a pesquisa, aparecem outras 

duas, sinalizadas com asterisco (*), nas duas últimas colunas da tabela. São as 

unidades retóricas 57- Apresentando final (in)esperado e 63 - Recomendando 

pesquisas futuras - do modelo-base para a seção de análise e discussão dos 

resultados. Presente em apenas dois (2) trabalhos, na referida seção, na conclusão 

foi utilizada por quatro (4) monografistas.                    

Verificamos que essa intenção não está contemplada nas recomendações ou 

sugestões da unidade retórica 70, feitas, praticamente, pelos mesmos autores, pois 

tais recomendações são referentes ao trabalho em si, enquanto que para as 

pesquisas futuras, o interesse é a continuidade do trabalho.    

Há uma permuta de unidades dessa seção com as da seção anterior. Os 

produtores B3, B5 e D7, diferentemente dos demais graduandos, usaram a unidade 

61- comparando as descobertas com literatura prévia, na conclusão.            

O percentual da presença dessas unidades, obtido nos resultados, nos 

forneceram a seguinte composição para o padrão de OR da seção final dos 

trabalhos analisados (Figura 36):  

   Figura 36: OR da Seção Conclusão de Monografias de Graduação em Letras 

Propósito Comunicativo 6 -  Concluir/sumariar a pesquisa 

 
Unidades 
Retóricas 

37. Retomando/rediscutindo itens (problema/tema/objeto)                      e/ou 
38. Relacionando hipóteses/questões a resultados                                e/ou 
39. Sintetizando os achados                                                                  e/ou 
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40. Apresentando final (in)esperado futuras                                           e/ou 
41. Apresentando a importância final da pesquisa                                   e/ou 
42. Recomendando pesquisas futuras                                                   e/ou  
43. Fazendo recomendações/sugerindo               

Jesus (2014) 

A conclusão dos trabalhos desses autores se constitui, portanto de sete 

unidades retóricas. Duas dessas ações foram utilizadas por todos os autores: a 

retomada de dados/ de tópicos anteriores e apresentação dos resultados. São as 

informações esperadas em todo trabalho investigativo, como é o caso da monografia 

de graduação.  

As demais ações - relacionar hipóteses/questões a resultados; apontar 

contribuições; sintetizar os achados e apresentar a importância final da pesquisa, 

são denotadoras das especificidades de cada autor, ligadas ao estilo e ao conteúdo. 

A exemplo do que ocorreu com as seções de revisão e análise e discussão 

dos resultados, também na de conclusão, temos unidades retóricas que não foram 

utilizadas em nenhuma das produções. São incompletudes naturais a serem 

vencidas pelo exercício da análise e redação, da escrita e reescrita diárias. 

Acreditamos que nosso trabalho irá contribuir para o amadurecimento dos 

futuros produtores, pois poderá identificar essas incompletudes a partir de atividades 

modulares de uma SD que aponte a sistematização da análise dos gêneros 

acadêmicos, em aulas de Metodologia, de Produção Textual, Seminário de 

Monografia I e Seminário de Monografia II, em que se especificarão, potencialmente, 

na manipulação e produção desse gênero. 

 

 

4.7 Padrão descritivo de OR para as seções do gênero monografia 

 

 

Nosso estudo resultou numa OR composta de seis (6) propósitos 

comunicativos e quarenta e três (43) unidades retóricas, distribuídos em quatro 

seções: Introdução, Revisão da literatura, Análise e discussão dos resultados e 

conclusão. Quarenta e duas (42) unidades estão contidas no modelo-guia que 

construímos como parâmetro de análise e expressam situações práticas reais de 

análise e produção do gênero acadêmico monografia de graduação no cotidiano 

universitário. A unidade 29 (Definindo/descrevendo/classificando terminologia) não 

contida no modelo-guia, é um ato retórico recorrente em alguns trabalhos, para as 
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especificações de natureza terminológica, para esclarecimentos conceituais de 

alguns termos relevantes na/para a pesquisa. 

Para a introdução, a maior seção, temos três propósitos e vinte e duas 

unidades retóricas, sendo que duas das três unidades retóricas, integrantes do 

segundo propósito, são consideradas de uso opcional (percentual de uso inferior a 

50%).  Para as demais seções, temos um (1) propósito comunicativo e cinco (5) 

unidades retóricas, na revisão da literatura e na análise e discussão dos resultados, 

e um (1) propósito com sete (7) unidades retóricas na conclusão.  

As informações referentes às definições da terminologia foram consideradas 

como pertencentes à unidade retórica seis (6) da seção introdutória, quando sua 

função é delimitar ou caracterizar área, campo de estudos, na apresentação da 

pesquisa; as que denotam procedimentos metodológicos e/ou de análise, presentes 

na revisão da literatura ou na análise e discussão dos resultados, foram 

consideradas como unidades retóricas com funções análogas à função da unidade 

13 - Desenhar o caminho metodológico da pesquisa”, também da seção introdutória, 

desdobrada em um  propósito comunicativo, dadas as especificidades de cada uma 

dessas unidades, no tocante ao procedimento.  

Abordamos, anteriormente, que deixaríamos a unidade na seção em que o 

índice de ocorrência fosse maior. Mantemos esse posicionamento, mas com uma 

ressalva importante: esse nível de ocorrência de uso tem uma função, um propósito. 

Portanto, se uma unidade tem por função descrever procedimentos e aspectos de 

metodologia e de análise, mesmo sendo utilizada na revisão e na análise do estudo, 

poderá ser, ou melhor, deverá ser encaixada na introdução, pois é nela que esse 

propósito está devidamente situado pelos pesquisadores e contextualizado 

produtores. 

Assim, as unidades que aparecem para descrição metodológica nos 

trabalhos, na revisão ou na análise dos resultados, poderiam ser canalizadas para a 

introdução ou para uma seção própria, em produções futuras.  Com a utilização de 

uma SD, conforme propomos nesse estudo, será possível evitar que essas ações 

deslocadas ofusquem as peculiaridades daquelas que constituem os propósitos 

inerentes à seção que as recebe inadequadamente. 

Não entendemos a presença dessas unidades, ora na revisão, ora na 

discussão de resultados como circularidade. Consideramos que essa mobilidade é 
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decorrente da dificuldade em usar ou da não utilização, mesmo inadequada, de 

termos que descrevam e abordem as questões metodológicas da pesquisa. 

Feitas tais considerações, passemos à apreciação desse resultado, pela 

descrição pontual das unidades, no quinto e próximo capítulo. 
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V DESCRIÇÃO DAS UNIDADES RETÓRICAS CONSTITUTIVAS DO PADRÃO OR 

DAS MONOGRAFIAS  

 

 

As modalidades retóricas são padrões reconhecíveis de recursos textuais, 
os quais estão disponíveis para a de gêneros específicos. A organização 
retórica de gêneros específicos é efetivada pelo conjunto de modalidades 
retóricas que um produtor ou produtora de texto pode utilizar a fim de indicar 
aos leitores como o seu texto está organizado, qual é relação funcional 
existente entre as diversas partes do texto e a relação dessas partes com a 
arquitetura textual como um todo.  
Vistos como fenômenos linguísticos, os gêneros representam a diversidade 
enquanto as modalidades retóricas representam a unidade; enquanto os 
gêneros proliferam como formas de prática social, as modalidades retóricas 
são usadas repetidamente. (MEURER, 2000) 
 
 
 

Neste capítulo, como bem diz Meurer (2000), tratamos de descrever as 

unidades denotadoras das ações retóricas, repetidamente utilizadas pelos 

produtores para organizar e apresentar as seções de suas monografias.  

O padrão descritivo dos trabalhos monográficos do curso de Letras – o 

padrão ORMG (Organização retórica de monografias de graduação) apresenta seis 

propósitos comunicativos e quarenta e três unidades retóricas (ver figura 28, p. 72), 

distribuídos em quatro padrões descritivos menores, relacionados a cada uma das 

quatro seções que compõem o gênero monografia, conforme veremos a seguir.  

 

 

5.1  Propósito Comunicativo 1: Apresentar/justificar a pesquisa 

 

 

Localiza-se, esse propósito, na Introdução do gênero monografia. Constituído 

de quinze unidades retóricas das quais dez são de uso obrigatório, traz a junção de 

duas das três funções encontradas por Rego (2012), nas introduções de 

monografias do curso de Letras, com habilitação em Língua Espanhola – apresentar 

a pesquisa e justificar a pesquisa. 

Para realizar, efetuar essa pesquisa, o autor chama a atenção do leitor para a 

seu objeto de estudo, para a exposição dos objetivos e importância de sua pesquisa. 

Por meio da descrição dos passos metodológicos e das abordagens teóricas 

utilizadas, o convida a ler e apreciar seu trabalho.   
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Apresentamos cada unidade presente nos textos analisados, ordenadas de 

acordo com o percentual de ocorrência, para a efetivação desse propósito. 

 

 

Unidade retórica 1: Contextualizando o trabalho 

 

 

É comum, conforme a literatura revidada, o uso de expressões prenunciativas 

mais genéricas para a contextualização dos trabalhos. No entanto, nas produções 

em análise, identificamos duas modalidades para a contextualização: essa mais 

genérica, de uso comum e outra mais voltada para topicalização de dados ligados à 

área de conhecimento e a aspectos teórico-metodológicos do estudo, conforme 

ilustrado a seguir, nas amostras: 

(5)  
Nossa pesquisa relaciona-se em estudos bibliográficos, tanto para 

organização do conteúdo teórico, quanto para a formação do corpus. O estudo irá 
fundamentar-se na área de análise do discurso francesa, e dessa forma as fontes 
bibliográficas serão compostas por autores e obras internacionais e nacionais 
como: Michel Pêcheux e Michel Foucault, e como de base para análise dos cordéis vamos 
utilizar de dois autores Antônio Francisco e Ademar Pedro Alves. (A3-T1) 

 

(6) 
Nesta pesquisa, abordamos um tema ainda um tanto quanto complexo para muitos 

estudantes de línguas estrangeiras: os fraseologismos. Optamos por esse tema, porque 
no decorrer das nossas discussões nas reuniões do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica, doravante PIBIC, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(doravante, UERN), na modalidade UERN voluntário na edição 2011-20121, percebemos 
a complexidade do estudo da fraseologia, assim como também, a insuficiência de 
trabalhos relacionados ao tema no Brasil, apesar de seu amplo interesse na Europa. (D10 
- T7) 

 

(7) 
Atualmente, o conhecimento de uma língua estrangeira, especificamente o inglês, 

deixou de ser visto como um meio de adquirir mais cultura e passou a ser uma 
necessidade de acesso a informações veiculadas em língua estrangeira. O conhecimento 
de uma Língua Estrangeira é, sobretudo, um instrumento de trabalho no novo contexto 
globalizado. Sendo assim, a língua inglesa, um instrumento de comunicação e um ato 
social que pressupõe a existência de um emissor, aquele que fala ou escreve, de um 
receptor, aquele que ouve e lê inserido em um determinado espaço social e cultural [...] 
(B1- T9) 

 

(8) 
O mundo globalizado em que vivemos atualmente exige, como requisito 

básico, que se tenha Línguas Estrangeiras. E esse é um dos fatores que evidencia a 
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relevância do Ensino do Espanhol como línguas estrangeiras nas escolas públicas 
brasileiras. Apesar de que, somente em menos de uma década, observamos que esse 
idioma vem crescendo a ponto de ter se tornado a segunda língua mais falada no 
mundo e uma das mais importantes da atualidade. Foi somente a partir da criação do 
MERCOSUL e, em seguida, da aprovação da lei federal de nº. 11.161 de 05 de agosto de 
2005, que pudemos verificar, mesmo que de forma ainda tímida, a presença desse idioma 
nas escolas públicas brasileiras. Diante disso, verificamos a necessidade de realizar um 
estudo direcionado para o âmbito do ensino dessa língua estrangeira nas escolas públicas 
estaduais do ensino médio regular na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do 
Norte. (D – T5) 

 

Nas amostras 5 e 6, A1 contextualiza o trabalho indicando a natureza de sua 

pesquisa, a área de conhecimento e os teóricos/obras selecionados e D10, 

abordando e discutindo o tema/objeto de análise de sua pesquisa, apresentando 

interesse pessoal e revelando seu vínculo à comunidade acadêmica. Mais de uma 

dessas ações – unidades retóricas – somam-se, reúnem-se nas expressões 

linguísticas do parágrafo inicial da seção introdutória, para nos encaminhar ao 

assunto/objeto de estudo abordado pelo autor do trabalho, para o estabelecimento 

do território da pesquisa.  

Nas amostras 7 e 8, B 1 e D7 fazem a contextualização de forma análoga aos 

autores das produções monográficas analisadas por REGO (2012), utilizando-se de 

termos como “atualmente”, “no novo contexto globalizado”, “o mundo globalizado”, 

dentre outros, que nos remetem às generalizações, ao uso mais comum de 

contextualização. 

Observamos aqui, o perfil dos monografistas, quanto às proposições de 

Motta-Roth e Hendges (2010), no tocante à progressão textual da introdução de 

artigos científicos (Cf.: Figura 7, página 37 desse trabalho). De acordo com o que 

expressam as autoras, A1 e D10 fazem o caminho dessas proposições, pontuando 

algumas particularidades ou especificações dos dados que, reunidas, fornecem uma 

visão geral da disciplina em que situam o conhecimento; B1 e D7 partem dessa 

visão mais geral para a especificação dos dados.  

 

 

Unidade retórica 2: Discutindo tópico central/conteúdo/temática 

 

 

Essa unidade aparece para abordar e discutir o assunto (o tema, a obra) que, 

após situado por cuidadoso e minucioso percurso teórico, será analisado e 
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apresentado como fruto da investigação. É uma breve, mas necessária abordagem 

que prepara e encaminha o leitor para o foco central do trabalho. 

(9) 

 

(10) 
      A figura mais impressionante é a de Heathcliff, que com todas as suas 

nuances, mudanças e reviravoltas a cada página se torna o personagem mais memorável 
e instigante de toda a obra, despertando o interesse de analisá-lo mais profundamente, na 
busca por entender como funciona a personalidade da personagem que tanto se 
transforma numa metamorfose constante entre o amor e o ódio pela personagem 
Catherine. (B5-T11) 

 
(11) 
      O cordel parte da literatura oral dos repentistas, que são narradas em versos, 

partindo de assuntos populares, que são as secas, milagres, vida de cangaceiros entre 
outras. Nossa pesquisa busca nesses cordéis, aquilo que tematizam a cidade de 
Mossoró, como forma de Resistência ao bando de Lampião, mostrando suas 
materialidades discursivas e seus efeitos de sentidos presentes nos cordéis. 
Constituindo a ideia de discurso, cidade, história, poder político e Resistência. (A3-T1) 

 

Observamos que os trabalhos que analisam o discurso ou dele se utilizam 

para a análise de aspectos ligados a obras literárias, utilizam-se mais dessa ação, 

para expor seus argumentos em relação ao foco de análise de seu trabalho. 

 

 

Unidade retórica 3: Apresentando tópico/tema/obra da pesquisa 

 

 

Embora pareça ter sido contemplada na anterior, essa unidade delimita o 

tópico, a temática ou o problema da pesquisa, especificando-o/a como objeto de 

estudo do pesquisador.  

(12) 
      A partir das concepções como esta envolvendo o tema ludicidade como 

estratégias de aprendizagem, idealizamos este estudo monográfico com propósito de 
discutir as crenças de alunos sobre a utilização de atividades lúdicas como 
estratégias de aprendizagem no ensino de Língua Inglesa (B3-T10) 

 

      A obra Macunaíma (1938), resgatou o nacionalismo e primitivismo brasileiro 
proposto pelo Modernismo e essa retomada se dá através de mitos, lendas folclóricas e 
arquétipos indígenas. Assim, por meio da arte, a narrativa traz em sua essência 
apontamentos para questões sociais que permeavam a sociedade brasileira na década de 
1920, tais como: a política, a mulher, o sexo, entre outros aspectos. Percebemos então 
que nessa obra, apresenta-se uma forte expressão em relação à representação da 
figura feminina. (C4-T4) 
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(13) 
Este trabalho monográfico intitulado A construção da imagem feminina na 

revista Hoy Mujer: uma análise discursiva tem como objeto de estudo os processos 
discursivos de construção do perfil feminino em capas da revista mexicana Hoy Mujer 
e em anúncios publicitários veiculados nesta revista. (D1-T8) 

 

As amostras apresentam o tema/título de pesquisa escolhido e justificam a 

escolha: B3 pretende discutir as crenças dos alunos sobre o papel de atividades 

lúdicas enquanto estratégias de aprendizagem; D1, traçar o perfil feminino pela 

análise de anúncios de revista que aborda (idealiza e divulga) o padrão de beleza 

feminina. 

 Também estão contempladas nessa unidade, as informações utilizadas por 

B5, C3 e C4, para apresentar a obra, o autor e o movimento literário de suas 

pesquisas.  

 

 

Unidade retórica 4: Revisando pesquisas prévias 

 

 

As expressões linguísticas escolhidas pelos alunos-pesquisadores, para a 

apresentação e discussão de tópicos que lhe servem de guia para realizar sua ação 

investigativa, são fruto da literatura prévia utilizada, cujo registro de contribuições se 

efetiva nessa unidade. 

(14) 
      Para compreendermos melhor essa problemática, nos munimos dos estudos 

de Libâneo (1994), fazem-nos entender a avaliação como uma atividade indispensável 
para o processo de ensino e aprendizagem; Hoffmann (1995) nos revela que a avaliação 
é muito mais que atribuição de notas; Sant`Anna (1995) nos revela que a afetividade é 
muito importante na avaliação,[...]; Veiga (1996) nos mostra que embora tenha surgido 
várias teorias sobre avaliação, ainda é comum no cotidiano escolar a prática da avaliação 
tradicionalista, tornando assim o ensino um processo mecânico, mas os PCN’s (1998 e 
2002) nos mostra que a prática avaliativa é uma atividade que auxilia o aluno no 
processo de ensino e aprendizagem  como também para o professor rever sua prática. 
(B12-T12) 

 

(15) 
[...] tomando como embasamento os textos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de 1998 e das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(OCEM) de 2008, além de fontes materiais de autores como Martínez Cachero (2008), 
Cabral de Paiva (2012) e Barros (2001) [...] (D7 T6) 
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Alguns termos-chaves são comuns na condução do leitor às autoridades da 

cátedra científica que discute e atua no campo de ação em que se desenvolve o 

estudo: “pesquisamos autores renomados, tais como”, “nos munimos dos estudos 

de”, “tomamos como embasamento os estudos de”, dentre outros que se encontram 

em destaque, nas amostras. 

 

 

Unidade retórica 5: Indicando centralidade/relevância do trabalho 

 

 

Alegar centralidade é a primeira ação retórica apontada por Swales (1990), na 

representação do modelo de análise da introdução de artigos. O escritor faz uso 

argumentos que possam justificar e significar o seu estudo perante a comunidade 

discursiva, cujos membros já publicaram reflexões e descobertas significativas na 

área. Alguns desses recursos estão presentes em: 

(16) 
      Este estudo sobre a figura da mulher produzida pela revista Hoy Mujer é 

pertinente porque compreenderemos quais são os tipos ou estereótipos femininos 
construídos principalmente pelos discursos publicitários, como forma de induzir as 
pessoas a compraram ou utilizarem os produtos anunciados. (D1-T8) 

 

(17) 
      A fraseologia ou unidades fraseológicas, conhecidas, muitas vezes, de modo 

equivocado, simplesmente por ‘expressões idiomáticas’, vêm mostrando sua importância 
ao longo do percurso feito pelos teóricos que a estudam. É cada vez mais evidente que 
esse fenômeno linguístico está presente na comunicação coloquial dos falantes de 
forma muito arraigada, daí sua relevância para o ensino aprendizado de línguas. 
(D10-T7) 

 

Por meio dos recursos linguísticos “é pertinente porque” e “é cada vez mais 

evidente que”, os estudantes ressaltam a importância dos seus trabalhos para seus 

possíveis e previsíveis leitores (pesquisadores e estudantes da área). 
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Unidade retórica 6: Indicando/delimitando área/campo de estudo 

 

 

Se na unidade dois (2) o foco é a indicação do objeto de discussão e de 

análise, o que importa nessa, é delimitar e desenhar a ambiência teórico-discursiva 

da área em que se realiza a interpretação dos fenômenos. O leitor é informado 

acerca da área de conhecimentos e de estudiosos que dão suporte ao trabalho e 

serão abordados na revisão da literatura.  

(18) 
       [...] O estudo irá fundamentar-se na área de análise do discurso francesa, 

e dessa forma as fontes bibliográficas serão compostas por autores e obras internacionais 
e nacionais como: Michel Pêcheux e Michel Foucault, e como de base para análise dos 
cordéis vamos utilizar de dois autores Antônio Francisco e Ademar Pedro Alves. (A3-T1) 

 

(19) 
       [...] na perspectiva teórica da Análise do discurso de linha francesa de M. 

PÊCHEUX, tomando como base a noção de interdiscurso de M. FOUCAULT, de discursos 
constituintes de MAINGUENEAU (1997) e de estudos de autores como Brandão (1993-
2004), Orlandi (2003), Possenti (2007) entre outros. (A1- T2) 

 

(20)  
      [...] Esta pesquisa terá por base os pressupostos teóricos e 

epistemológicos da Análise do Discurso de orientação francesa – (AD), campo do 
saber que considera que “os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no 
tempo e no espaço das práticas do ser humano, descentrando a noção de sujeito” 
(ORLANDI, 2001, p.16) (D1-T8) 

 

As marcas linguísticas, constantes nas amostras aqui apresentadas, abordam 

a AD como área de pesquisa, pois os autores foram orientandos da professora Alice, 

membro do grupo de pesquisa nessa área, o GEDUERN- Grupo de Estudos do 

Discurso da UERN. 

 

 

Unidade retórica 7: Apresentando os objetivo(s) da pesquisa 

 

 

Nessa unidade, cada autor revela, declara o que deseja alcançar com o 

estudo. É, portanto, a previsão do que pretende atingir e o desfecho futuro dessa 

declarada pretensão.  

(21) 
   Essa pesquisa, de cunho teórico, tem como objetivo fornecer uma pequena amostra 
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de dados dos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais no que se refere ao ensino de 
língua inglesa, fornecer conceitos de estudiosos da área, assim como demonstrar a 
atual realidade da língua inglesa nas escolas na rede pública e privada, defendendo 
o seu ensino a partir das séries iniciais do Ensino Fundamental. (B6- T9) 

 

(22) 
      Neste estudo temos como objetivo analisar a construção ficcional da 

personagem Helena do romance de mesmo nome, abordando a representação do 
feminino e a sua posição em relação à ideologia senhorial dominante do século XIX. 
Para isso buscamos elementos do romance que contribuíssem para mostrar o 
posicionamento da personagem e a presença da ideologia do começo ao fim na narrativa 
em estudo. (C3-T3) 

 

(23) 
      Para responder a esta pergunta, a pesquisa se direcionou para o seguinte 

objetivo geral: diagnosticar a situação do ensino das variações linguísticas do 
espanhol no Núcleo de Línguas. Como objetivos específicos, o trabalho será traçado 
em três eixos: discorrer sobre a importância do ensino das variações linguísticas; 
verificar se as variedades da língua são abordadas nas aulas de espanhol do referido 
curso de idiomas e observar como é tratado o ensino de variações da língua 
espanhola nesse curso. (D8-T5) 

 

Por meio das informações, cada autor conduz o leitor para o resultado que 

pretende alcançar, isto é, motiva-o a continuar a leitura, buscar o ponto essencial, 

verificar onde o estudioso quer (e se vai) chegar.  

 

 

Unidade retórica 8: Apontando questões/hipótese/problema de pesquisa 

 

 

Um trabalho monográfico necessita informar e definir com clareza, em sua 

introdução, a situação-problema a ser estudada e solucionada. Nos trabalhos em 

análise, essa unidade está expressa em passagens como:  

(24) 
      Para nortear nosso estudo levantamos as seguintes questões: Que imagem 

feminina é construída nas teias discursivas da revista Hoy Mujer? Que efeitos de 
sentido são produzidos nos textos publicitários que essa revista comporta em 
relação à figura feminina? (D1-T8) 

 

(25) 
      Partimos das hipóteses de que as personagens femininas de tal obra 

representam um avanço do feminismo que se deu na prática no contexto histórico da 
primeira fase do Modernismo e que o autor Mário Andrade ao descrever 
comportamentos femininos, via-se influenciado pela sociedade de 1922. (C4-T4) 
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(26) 
      Entre os diversos problemas enfrentados pela educação, um dos mais 

recorrentes é o da avaliação escolar. As discussões englobam desde a sua 
necessidade e importância até a sua prática em sala de aula. A avaliação é de 
fundamental importância para o sucesso da escola, mas isso só faz sentido quando serve 
para auxiliar o estudante a superar suas dificuldades. B12-T12 

 

Esse é um tópico de discussão que revela atitude investigativa ante os fatos 

da língua, abordando problemas a serem tratados à luz das diferentes correntes 

teóricas que fundamentam o estudo. 

 

 

Unidade retórica 9: Citando pesquisas prévias 

 

 

Duas são as formas em que os estudos prévios podem ser evidenciados em 

produções de gêneros discursivos: por meio de citações indiretas, inseridas no texto 

do autor ou através de citações diretas (e recuadas se superior a três linhas de 

extensão).  As citações indiretas e as diretas de pequena extensão (não recuadas) é 

que foram utilizadas pelos produtores, na introdução do gênero monografia.  

          (27)            
      De acordo com Orlandi (2001) a investigação na AD é efetuada sobre a 

língua em seu aspecto semântico, enquanto valor simbólico, como parte do ser humano, 
da sociedade e de sua história. (D1-T8) 

         

(28) 
      Como diz Cezário (2008, p.141), “a variação e a mudança são inerentes às 

línguas e que, por isso, devem sempre ser levadas em conta na análise linguística”. (D8-
T5) 

         

Seja numa, seja noutra forma de citação, essas unidades vêm sempre 

seguidas de ou intercalando comentários que as situam e inserem-nas no contexto 

de operacionalização do estudo.  
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Unidade retórica 10: Apontando lacunas em estudos prévios 

 

 

Esta unidade é uma das mais utilizadas na seção de revisão da literatura que 

serve de base teórica para a efetivação do trabalho. No entanto, nas monografias de 

graduação em análise, ela também é frequente na introdução, onde aparece em seis 

(6) exemplares, representando cinquenta por cento (50%) do total de monografias 

analisadas. 

(29) 
      Apesar dos avanços nos estudos e no ensino da variação linguística do 

espanhol, faz-se necessário, ainda, mais investigações sobre o tema, que tem grande 
importância para a comunidade que estuda e/ou ensina, ou que está diretamente em 
contato com essa língua. (D8-T5) 

     

(30)                 
      [...] Percebemos a complexidade do estudo da fraseologia, assim como 

também, a insuficiência de trabalhos relacionados ao tema no Brasil, apesar de seu 
amplo interesse na Europa (D10-T8) 

 

 Os argumentos apresentados dão relevância ao estudo ora em 

desenvolvimento e elucidam a necessidade e a pertinência de outros que possam 

contribuir com a ampliação do conhecimento histórico e teórico que discute as 

questões de pesquisa. 

 

  

Unidade retórica 11: Estendendo pesquisa 

 

 

Retomam e continuam discussões de teorias, modelos, itens de estudos 

anteriores. Diferencia-se da continuidade da tradição porque, embora não discorde 

das reflexões já postas, nem sempre um estudo é continuidade dessas reflexões. 

Estender a pesquisa é retomar e ampliar esse conhecimento, contribuir para sua 

inovação e/ou utilização. 

 (31) 
[...] Através de outros trabalhos de pesquisa e seus pesquisadores, 

comparando com a realidade das escolas mossoroenses, diagnosticaremos o que 
também precisa ser superado e melhorado em relação aos profissionais, expondo os 
aspectos que necessitam e devem ser ajustados para o ensino dessa língua 
estrangeira, respeitando o que foi determinado segundo a lei federal. 
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Como nossa pesquisa partiu de um tema que era bastante amplo e relacionado 
ao estudo do Espanhol dentro do território brasileiro, até chegarmos ao estado do 
Rio Grande do Norte, mais precisamente a cidade de Mossoró, acabamos 
delimitando-o a uma investigação que nos levou a esse município [...].  (D7-T6) 

 

(32) 
      [...] Em autores renomados no ensino de língua inglesa tais como: Almeida 

Filho (2007), Bossa e Oliveira (1996), Brown (1994), Gessel (1989), Lima (2011), Moita 
Lopes(1996) e também em autores na área de estudos da formação cognitiva da criança 
tais como Vygotsky(2002), Piaget (1971), [...]   

      Seguindo esses estudos, parece não haver mais dúvida de que existe 
uma idade crítica apontada como limite, a partir da qual o aprendizado de línguas 
começa a ficar mais difícil e o teto começa a diminuir. Tudo indica que este período situa-
se em torno dos doze anos de idade; isto é, no início da puberdade, exatamente no 3º 
ciclo do Ensino Fundamental, que é quando a criança, nas escolas públicas, entra em 
contato com esse ensino (B6-T9). 

 

Através desse procedimento retórico, é possível selecionar pesquisas prévias 

que estejam relacionadas ao assunto do trabalho, a fim de que a revisão da 

literatura seja consoante com as especificidades do objeto de discussão e a área do 

conhecimento. 

 

   

Unidade retórica 12: Continuando a tradição de pesquisa 

 

 

Também costumeiramente apresentada na revisão da literatura, constatamos, 

por meio dessa unidade, que pouco mais de quarenta por cento (41,66%) dos 

estudos desenvolvidos pelos acadêmicos continuam a tradição de pesquisas já 

apresentadas na área, revelando a capacidade de incluir seu estudo entre as teorias 

que fundamentam as investigações em língua e linguagem, conforme sua 

habilitação. 

(33)     
      Compartilhamos dos mesmos pensamentos de Ruiz Gurillo (2000), 

Corpas Pastor (2002) e Sevilla Muñoz (2012) quando defendem que a fraseologia é 
fundamental para o ensino de línguas, pois alunos e professores devem saber que as 
unidades fraseológicas existem e que são usadas não apenas no falar do dia a dia, mas 
estão presentes em todas as situações de manifestação da linguagem verbal, sejam 
desde as mais informais até as mais formais, podendo levar os que a desconhecem a não 
serem compreendidos ou a não compreenderem o falar natural, quando inseridos no 
contexto de uso do falante nativo. (D10-T7) 
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(34) 
Este trabalho é um entre muitos outros realizados nessa área, mas contribuirá 

para o aperfeiçoamento dos monitores de espanhol e, consequentemente, para o curso de 
línguas do NEEL da UERN, somado a tantas outras pesquisas e estudos sobre o 
tema, uma vez que observamos como é tratado o ensino das variações da língua 
espanhola, estudo esse que é fundamental para aquisição da competência comunicativa e 
futura interação com falantes dessa língua. (D8-T5) 

          

O percentual apresentado inclui cem por cento (100%) do total de estudantes 

de Língua Espanhola, que apresentam um perfil diferenciado dos demais, pois estão 

inseridos no cotidiano do contexto acadêmico, como pesquisadores e/ou monitores.  

  

 

Unidade retórica 13: Relacionando estudo com pesquisas prévias 

 

 

Ao longo da seção do gênero, cuja finalidade é fazer referência a estudos 

prévios, os autores criam um ambiente para estabelecer relações entre o que 

constitui seu objeto de estudo e o conhecimento sistematizado e reconhecido que 

lhe dá suporte.  

(35) 
      Para o direcionamento da avaliação de língua estrangeira, mais 

especificamente de língua inglesa, também pesquisamos autores renomados na 
área de ensino de língua estrangeira tais como: Brown (2004), Leffa (1988), Rivers 
(1975), que têm seus trabalhos direcionados especificamente para a Língua Inglesa, que 
nos expõem alguns critérios que devem ser considerados na elaboração da avaliação de 
Língua Inglesa, pois para avaliar nesse idioma é necessário ter conhecimento específico 
sobre o que se pretende avaliar. (B12-T12) 

           

(36) 
      Portanto, ao entrarmos em contato com todo o percurso traçado pela 

língua espanhola no Brasil, desde a presença da coroa portuguesa em solo 
brasileiro, até os dias atuais, chegando ao estado do RN, através de outros 
trabalhos de pesquisa e seus pesquisadores, comparando com a realidade das 
escolas mossoroenses, diagnosticaremos o que também precisa ser superado e 
melhorado em relação aos profissionais, expondo os aspectos que necessitam e devem 
ser ajustados para o ensino dessa língua estrangeira, respeitando o que foi determinado 
segundo a lei federal. (D7-T6) 

 

Ao estabelecer essa relação, o monografista exercita e amplia seu nível de 

amadurecimento ante o horizonte em que poderá atuar e operar, como professor, 

pesquisador, tradutor ou consultor, e lidar com as diferentes manifestações 

linguísticas, enquanto profissional. 
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Unidade retórica 14: Apontando vínculo/atuação profissional 

 

 

Conforme informamos na unidade doze (12), os estudantes de Língua 

Espanhola estão ligados às atividades acadêmicas, atuando como pesquisadores 

e/ou monitores. Esse vínculo é identificado nos recursos linguísticos com que 

registram seus discursos: 

(37) 
      No papel de monitores do NEEL, decidimos realizar esse estudo para ver se 

nossas aulas estão avançando, em termos de linguagem e comunicação, e se os alunos 
estão aprendendo a se comunicar em diferentes situações e se entendem o que o outro 
fala no momento da interação, pois essa é a principal proposta do Núcleo de Línguas, 
enquanto curso de idiomas com proposta de ensino comunicativo. (D8-T5). 

 

(38) 
      [...] No decorrer das nossas discussões nas reuniões do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, doravante PIBIC, na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (doravante, UERN), na modalidade UERN voluntário 
na edição 2011-20121, percebemos a complexidade do estudo da fraseologia. (D10-T7). 

 

Essa unidade contém, portanto, informações reveladoras do vínculo ou da 

atuação do pesquisador no meio acadêmico. Nesse caso, como membro de grupo 

de pesquisa e como monitor. Não presente no modelo-guia, é uma peculiaridade 

evidenciada entre os pesquisados. 

 

 

Unidade retórica 15: Contribuindo com o ensino 

 

 

A maioria dos produtores (75%) encerra a introdução da monografia 

sinalizando as contribuições, ação que, tradicionalmente, é utilizada nas 

considerações finais dos trabalhos acadêmico-científico. Trinta e três por cento 

(33,33%) dessas contribuições fazem referência ao ensino. 

 (39) 
      Esperamos que este trabalho contribua para uma reflexão do ensino da 

língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas, ou 
seja, um ensino que dê condições aos alunos de continuarem nos anos finais do ensino 
fundamental, no ensino médio, a assimilação de uma nova língua que deve ser 
apresentada juntamente com a língua mãe nos anos em que se inicia a vida escolar.  

 (B6-T9) 
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(40) 
       Buscamos explicar e classificar as unidades fraseológicas e mostrar a 

contribuição que elas poderão dar a todos nós que estudamos ou ensinamos a 
língua espanhola. Além disso, como resultado da análise dos três volumes do manual 
Español en Marcha A1+A2, B1 e B2, esperamos orientar o trabalho de docentes e 
discentes que manuseiam as páginas destes livros, muitas vezes, sem se darem 
conta da presença de fraseologismos (D10-T7) 

 

Essas contribuições são recorrentes entre pesquisadores que atuam como 

profissionais do ensino ou destinam suas pesquisas a esse contexto, no papel de 

colaborador/multiplicador da ação didático-pedagógica.  

 

 

Unidade retórica 16: Contribuindo com a academia/ciência  

 

                           

Das contribuições já sinalizadas na unidade anterior, o percentual restante 

(41,66%) faz referência às atividades da vida acadêmica e a grupos que fomentam a 

pesquisa e o desenvolvimento das ciências, intenções também contempladas, em 

unidade retórica. 

(41) 
       Este trabalho é um entre muitos outros realizados nessa área, mas 

contribuirá para o aperfeiçoamento dos monitores de espanhol e, 
consequentemente, para o curso de línguas do NEEL da UERN, somado a tantas 
outras pesquisas e estudos sobre o tema, uma vez que observamos como é tratado o 
ensino das variações da língua espanhola, estudo esse que é fundamental para aquisição 
da competência comunicativa e futura interação com falantes dessa língua. (D8-T5) 

 

(42) 
      Com esta pesquisa, esperamos contribuir com a comunidade acadêmica, 

assim como também com todos aqueles que tenham interesse pelo tema, fornecendo um 
material de consulta sobre os fraseologismos espanhóis. (D10-T7) 

 

 Os pesquisadores, além de contribuir com as atividades do ensino, esperam 

que seu estudo possa contribuir com o contínuo processo de construção do 

conhecimento na área de sua formação. 

Mantivemos as duas unidades, separadamente, em respeito ao número de 

ocorrência nos textos: cinco (5) para as contribuições referentes ao ensino e quatro 

(4) para as que se referem à academia e a pesquisas futuras. Entendemos, no 
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entanto, que elas podem vir a constituir uma única unidade, se não houver interesse 

indicar essa distinção.  

Considerando a tradição de redação técnico-científica, sugerimos que as 

contribuições esperadas com a realização dos trabalhos, sob orientação teórica, 

sejam apresentadas na seção final, mas essa opção coletiva para antecipar essa 

informação, na introdução, não desqualifica (tira o mérito do) o trabalho acadêmico, 

uma vez que o gênero discursivo é de natureza social. A quebra da tradição constitui 

matizes singulares da escolha do produtor.  

 

 

Unidade retórica 17: Indicando contribuição/ resultado esperado 

 

 

A última ação retórica ligada à seção introdutória elucida a expectativa do 

jovem produtor ante o resultado da pesquisa. Com um “esperamos que”, ele anuncia 

a pretensão a atingir, cujo resultado aparecerá na seção final do gênero (a 

conclusão). 

(43) 
      Dessa forma, esperamos que a análise dos capítulos a seguir sobre o 

enredo machadiano ajude a compreender a realidade feminina da época e a 
dominação senhorial que tanto o escritor buscou denunciar através de seus textos. (C3-
T3) 

 

(44) 
      Esperamos que este trabalho contribua para uma reflexão do ensino da 

língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas, ou 
seja, um ensino que dê condições aos alunos de continuarem nos anos finais do ensino 
fundamental, no ensino médio, a assimilação de uma nova língua que deve ser 
apresentada juntamente com a língua mãe nos anos em que se inicia a vida escolar. (B1-
T9) 

 

É unânime o “esperamos que” no desfecho da introdução dos trabalhos que 

analisamos, persuadindo o leitor a deixar-se conduzir da proposição ao alcance do 

que pretende com o projeto de trabalho que tem em mãos. 
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5.2 Propósito Comunicativo 2: Desenhar o caminho metodológico da pesquisa   

 

 

Na introdução do gênero monografia de graduação, é possível pontuar a 

presença de algumas expressões linguísticas que, de forma muito tenra, descrevam 

ou intencionem descrever os procedimentos metodológicos da pesquisa. Apenas na 

seção de análise e discussão dos resultados, esses procedimentos aparecem de 

forma precisa, revelando a intenção de seus usuários.  

As orientações desses pesquisadores iniciantes devem ser reforçadas, de 

forma que seja dada mais visibilidade à importância desses aspectos para a 

planificação, sistematização e realização do trabalho de pesquisa. 

 

 

Unidade retórica 18: Descrevendo procedimentos metodológicos 

 

  

Os procedimentos adotados e a natureza dos dados de pesquisas são 

discutidos e relatados pelos sujeitos pesquisadores. Eles explicam como chegaram 

ao corpus ou ao método, como realizaram a coleta de dados, que instrumentos 

utilizaram, dentre outros. 

(45) 
      Poderíamos indicar a fase de constituição e análise do corpus, como sendo 

o segundo procedimento metodológico a ser descrito. Nesse sentido em análise do 
discurso, conforme aponta Fernandes (2007). (A3 T1) 

 
(46)  

 

 Observamos nas construções “poderíamos indicar a fase de constituição e 

análise do corpus como sendo um procedimento metodológico”  e “como nossa 

pesquisa partiu de um tema bastante amplo [...] acabamos delimitando-o a uma 

investigação [...] que classificamos como método dedutivo”, que o desenrolar da 

pesquisa é que determinou o procedimento adotado e a ordem em que ele aparece 

ao lado de outros, nas etapas de pesquisa. 

      Como nossa pesquisa partiu de um tema que era bastante amplo e relacionado 
ao estudo do Espanhol dentro do território brasileiro, até chegarmos ao estado do Rio 
Grande do Norte, mais precisamente a cidade de Mossoró, acabamos delimitando-o a 
uma investigação que nos levou a esse município e que classificamos como um 
método dedutivo. (D7-T6) 
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Unidade retórica 19: Indicando método/natureza/corpus da pesquisa 

           

 

A intenção do investigador, nessa unidade, é classificar, denominar os 

critérios e métodos que lhe possibilitaram realizar o estudo: declara o tipo ou a 

natureza da pesquisa, detalha ou descreve o corpus ou universo de seu estudo. 

(47)  

 

(48) 
      Para dar procedimento a nossa investigação definimos como corpus 06 

(seis) capas da revista Hoy Mujer, das edições de agosto de 2012 a janeiro de 2013 e 
04 (quatro) anúncios publicitários veiculados na revista, os quais focalizam as 
cirurgias estéticas, terapias para o corpo e atividades físicas.  

      Quanto à natureza dos dados este estudo se configura em uma pesquisa 
de caráter qualitativo, o que significa, conforme Strauss e Corbin (2008), um tipo de 
investigação que produz resultados não alcançados por meio de procedimentos 
estatísticos ou de outros meios de quantificação. Isto é, um tipo de investigação que se 
preocupa com a interpretação do fenômeno, considerando, sobretudo, o seu significado e 
sua relevância para os estudos da linguagem, exigindo, dessa forma, uma abordagem 
interpretativista na apresentação e análise dos dados (D1-T8) 

 

 Se na unidade precedente, a intenção é o como procedeu para realizar a 

pesquisa, nessa, o foco de discussão é discriminar, classificar os procedimentos e 

natureza de pesquisa. 

 

 

Unidade retórica 20: Indicando/especificando procedimentos de análise 

 

 

A ação retórica aqui representada está visivelmente direcionada aos 

procedimentos de análise, à manipulação e à interpretação do material/corpus de 

pesquisa. É uma breve indicação de como se processará o encaminhamento da 

pesquisa para o alcance dos resultados. 

 (49) 

      No decorrer de nossa pesquisa, adotamos o método dedutivo, pois 
iniciamos relatando o estudo da fraseologia de forma ampla e, ao longo da nossa 
pesquisa, direcionamo-nos aos estudos na Espanha, ou seja, partimos do mais geral 
para o particular como coloca Oliveira (2008). (D10-T7) 

      O trabalho com o corpus se dar a partir de um trabalho de recorte orientado por 
questões semânticas e da unidade do discurso analisado, e da questão de pesquisa. 
Portanto, a escolha dos dois cordéis, levou em consideração a formação de um 
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(50) 
      [...] Apresentamos uma análise descritiva da situação do ensino desse 

idioma dentro da cidade de Mossoró. Neste capítulo detalhamos todos os 
procedimentos metodológicos e os resultados de nossa pesquisa, descrevendo o ensino 
dessa língua estrangeira na escola pública de Mossoró e o perfil do corpo docente atuante 
nessas instituições de ensino. (D7-T6) 

 

O olhar do pesquisador, de acordo com as informações discursivas se volta 

para a indicação de como se dará a apreciação, descrição dos dados, para o “como 

os dados serão identificados como tal” e “como serão associados a determinados 

significados” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 58). 

As três unidades estão total ou parcialmente contempladas em todos os 

trabalhos. Há, porém, uma necessidade de dar mais visibilidade aos procedimentos 

e definir sua descrição junto à seção de discussão de dados, pois constatamos que 

nessa seção, os autores tratam seguramente dos já anunciados nas unidades em 

que aparecem, na introdução de seus trabalhos. 

 

 

5.3  Propósito Comunicativo 3: Apresentar a estrutura do trabalho 

 

 

O terceiro e último propósito da introdução do gênero monografia contém 

quatro unidades retóricas, das quais a primeira e a última são de uso obrigatório. As 

duas intermediárias, que poderiam ser extensão da primeira, vêm em lugar dela.  

Em nosso estudo, dez (83,33 %) dos autores fizeram uso desse propósito 

comunicativo. Vejamos esses achados nas unidades: 

 

 

Unidade retórica 21: Apresentando os capítulos  

 

 

Em cinquenta por cento (50%) das monografias os capítulos são 

sumariamente apresentados, num único parágrafo, com breve descrição do que será 

abordado em cada um. 

discurso da Resistência na cidade de Mossoró e o modo como esses cordéis 
tematizam ou constroem na cidade a ideia de Resistência. (A1-T2) 
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 (51) 
      O trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro, trataremos de um 

relato sobre o campo teórico da Análise do Discurso de orientação francesa, seu 
contexto epistemológico e os dispositivos de análise, enfocando o discurso e efeitos de 
sentido, o intercurso e memória, o sujeito e poder, assim também as noções de 
biossociabilidade, bioidentidade e de atividade bioascética traçados por Ortega (2003). No 
segundo capítulo, faremos uma análise dos dados, ou seja, uma análise discursiva do 
corpus, na busca de detectar a imagem feminina delineada na/pela revista Hoy Mujer. (D2-
T8) 

 

(52) 
      O presente trabalho foi organizado em duas seções. Na primeira seção 

abordamos o ensino de língua inglesa no Brasil, sua importância e desenvolvimento 
histórico, bem como o ensino de língua inglesa nas escolas públicas e privadas. Na 
segunda e última seção, nos detemos no ensino de língua estrangeira no Ensino 
Fundamental Menor (1º e 2º ciclos), a visão dos PCNs e da LDB sobre esse ensino e 
suas vantagens. (D6-T9) 

 

 Essa é a modalidade de maior uso para a apresentação da estrutura do 

trabalho, entre os sujeitos investigados. No entanto, alguns desses autores 

dispensam essa sucinta apresentação e descrevem os capítulos, um após outro,  

conforme ilustramos a seguir, nas amostras (53, 54, 55 e 56) das unidades retóricas 

22 e 23:   

 

 

Unidade retórica 22: Descrevendo capítulo 1  

 

 

Conforme sinalizamos, a maior parte dos apresentam a organização estrutural 

de seus trabalhos sumariamente. Há, no entanto, aqueles que apresentam, 

descrevem separadamente os capítulos, sem prévia indicação para isso.  

 (53) 
      Para isso, traremos no capítulo I a fundamentação na perspectiva teórica 

da Análise do discurso de linha francesa de M. PÊCHEUX, tomando como base a 
noção de interdiscurso de M. FOUCAULT, de discursos constituintes de MAINGUENEAU 
(1997) e de estudos de autores como Brandão (1993-2004), Orlandi (2003), Possenti 
(2007) entre outros. Para desenvolver a análise, utilizamos como corpus o livro “As 
Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa”. (A1-T2) 

                    

(54)        
      Na primeira seção deste presente trabalho, encontra-se o retrato histórico 

da sociedade londrina na época do reinado da Rainha Vitória, onde são abordadas as 
condições de vida e a representação social que os trabalhadores tiveram no ápice da 
revolução social, onde eram rejeitados para dar vez àqueles que supostamente 
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movimentavam a cidade economicamente. Além disso, é deito um pequeno estudo acerca 
dos principais autores vitorianos, que ficaram responsáveis pela representação da 
sociedade inglesa, imprimindo em suas obras as mazelas e desgraças às quais a classe 
pobre estava submetida. (B5-T11) 

      

 Os autores apontam descrições, tecem considerações acerca das 

abordagens teóricas que irão fundamentar seus trabalhos. 

 

 

Unidade retórica 23: Descrevendo capítulo 2 

 

 

As referências à apresentação e descrição do capítulo de análise e discussão 

dos resultados da pesquisa são o centro de discussão dessa unidade. 

(55) 
      No segundo capítulo realizaremos uma breve introdução à vida e obra de 

Lewis, como também a sua religiosidade e, em seguida traremos um apanhado geral 
sobre a obra, terminando por evidenciar alguns pontos de intersecção entre a obra e a 
história real, isto é, o que Lewis trouxe da realidade para a narrativa. (A1-T2) 

 

(56) 
       A segunda seção concentra-se na formação e caracterização dos 

personagens de ficção que permeiam a literatura, focando nas suas divisões iniciais 
(redondo e plano) e logo após os eixos divididos por Rimmon-Kenan (2005), onde ele 
aborda uma nova maneira de classificar um personagem, sendo esses eixos 
complexidade, desenvolvimento e visão da vida interior do personagem. Em seguida, 
destaca-se papel do personagem na trama, e uma pequena parte também é dedicada 
ao estudo do personagem fictício romanesco. (B5-T11) 

 

 A organização estrutural do trabalho é abordada em oitenta e três por cento 

(83,33 %) dos trabalhos, de forma sumária, em cinquenta por cento (50%), ou 

detalhada, em trinta e três (33,33%). Nossa sugestão é que a primeira modalidade 

de apresentação seja obrigatória em todos os trabalhos, pois a descrição dos 

capítulos poderá ser feita no próprio introduzir do capítulo, mas informar o leitor do 

que vai ser discutido em cada seção, na introdução, é imprescindível.  
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5.4  Propósito Comunicativo 4: Situar a pesquisa  

 

 

Na revisão da literatura, o perfil dos pesquisados revela uma mesma lógica 

retórica na utilização de unidades que situam, fundamentam suas pesquisas, ou 

seja, revisam e selecionam estudos prévios que se adequam ao estabelecimento do 

nicho que pretendem ocupar.  

Para isso apresentam o contexto percorrido por pesquisas que se relacionam 

com o objeto/tema/problema de investigação, traçam um percurso ascendente sobre 

pesquisas na área que se ocupam do tópico em discussão, citam abordagens de 

teóricos importantes e reconhecidos na área, dentre outros. Construções com esse 

propósito são encontradas em quatro unidades, conforme indicamos agora: 

 

 

Unidade retórica 24: Apresentando/discutindo o problema/ o conteúdo  

 

 

Na apresentação do problema, é importante situar o leitor acerca do contexto 

em que se realiza o estudo e dos aspectos metodológicos ou categorias da análise. 

Torna-se necessário que o autor estabeleça uma ponte entre os estudos citados e o 

seu, incluindo a discussão da situação conceitual ou teórica em que o estudo se 

baseia.  

(57) 
      Nessas circunstâncias, iremos trabalhando os sentidos da Resistência na 

discursividade da cidade, e também a ideia de terra da Resistência, partindo de 
fatos acontecidos que se referem á história mossoroense. Mais precisamente, iremos 
abordar essa produção discursiva a partir da literatura de cordel, como importante 
lugar de produção de efeitos de sentido relativos a essa memória sobre a 
Resistência de Mossoró ao bando de Lampião. (A3-T13) 

 

(58) 
      Desta forma ao analisar uma obra é necessário analisar o tempo em que 

ela foi criada e as convenções da sociedade e, principalmente, a realidade do autor 
no momento da escrita.  

     Pode-se, por meio dos estudos de Cândido, levando-os para uma 
compreensão sobre Macunaíma, entender que a narrativa pode refletir questões 
sociais através da arte, embora o texto literário apesar de apresentar traços do social, 
não possua função alguma ao não ser Arte. (C4-T16)       
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Após revisar pesquisas e selecionar as abordagens relevantes para o 

trabalho, os argumentos caminham em direção ao resultado esperado. O produtor 

indica, por meio de sentenças, onde pretende chegar com essas abordagens 

(iremos trabalhando os sentidos da Resistência; pode-se, por meio dos estudos de 

Cândido, [...] entender que...).  

 

 

Unidade retórica 25: Fazendo generalizações sobre estudos prévios 

 

 

O autor deve mostrar autonomia em seus posicionamentos, durante o diálogo 

que proporciona entre as teorias que sustentam suas reflexões.  O material revisado 

não deve ser citado aleatoriamente, desordenadamente. É preciso organizar as 

ideias e entrelaçar aos nossos, os posicionamentos que tomamos como base. 

(59) 
       Para contextualizar o ensino do espanhol/LE no Brasil, falaremos, agora, 

um pouco sobre o ensino de língua estrangeira que se mistura com a própria história 
desse país. Segundo Martínez – Cachero Laseca (2008) começou em consequência da 
chegada da corte portuguesa no nosso país. Por ordem de D. João VI, foi criado o colégio 
D. Pedro II, em 1837, onde se poderia aprender algumas línguas estrangeiras como o 
latim, o grego, o francês, e o italiano. O Espanhol é introduzido no currículo escolar 
apenas em 1919, passando a ser uma das línguas estrangeiras estudadas naquele 
colégio (MARTÍNEZ – CACHERO LASECA, 2008). [...] 

       O espanhol é necessário no Brasil para facilitar a comunicação com nossos 
vizinhos, já que a maior parte dos países da América do Sul é hispânica, e também para o 
estabelecimento das relações comerciais com eles (OLIVEIRA, 2009). [...]    D8-T24) 

 
(60) 
      Desde o século XIX o sistema educacional brasileiro vem sendo submetido a 

constantes reformas nas quais o ensino de língua inglesa tem sido ora negligenciado, ora 
tratado indevidamente, chegando a ser até mesmo excluído da grade curricular obrigatória 
pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) divulgadas em 1961 e 1971.  

      De acordo cm a LDB (1996) o ensino fundamental e médio (nos quais o 
ensino de língua estrangeira é obrigatório) são componentes de educação básica, 
que, por sua vez, é um direito de todos os cidadãos, sendo sua oferta um dever do estado. 
Além disso, os PCNs (1998, p. 21) de ensino fundamental afirmam que “o foco na leitura 
pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras no país e também pelos 
objetivos real´záveis tendo em vista as condições existentes”. 

      Confrontando-se os dois textos, tem-se a impressão de que tratam do 
ensino de línguas estrangeiras em dois países diferentes. [...] (B6-T21) 

 
(61) 

A segunda fase ou época da AD (PÊCHEUX, 1983), mas conhecida por AD-2: trata 
da aproximação dos processos discursivos à tematização de seu entrelaçamento 
desigual. O segundo período inicia com o destroncamento teórico resultante de uma 
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influência mútua (filosófica) no modo de análise pelo qual são as relações entre as 
"máquinas" discursivas estruturais que se tornaram o objeto da AD. (A1-T14) 

 
O que mais interessa aos autores, nessa ação retórica, é a contextualização 

de suas produções. Para isso organizam informações de forma ascendente, pela 

cronologia das contribuições. 

 

 

Unidade retórica 26: Indicando área do conhecimento 

 

 

 As marcas linguísticas encontradas nas sentenças, que se encaixam nessa 

unidade, têm por meta indicar a área do conhecimento em que a pesquisa é 

desenvolvida ou a especialidade do pesquisador. A formalidade da linguagem se 

efetiva pelo uso de termos que denotam a interação do escritor com a área de 

conhecimento de sua formação. 

(62) 
A primeira época da análise de discurso, Pêcheux traz a AD-l como exploração 

metodológica da noção de maquinaria discursivo-estrutural [...] 
A segunda fase ou época da AD (PÊCHEUX, 1983), mas conhecida por AD-2: 

trata da aproximação dos processos discursivos à tematização de seu [...] 
Terceira fase da AD (AD-3): A emergência de novos procedimentos da AD, através 

da desconstrução das maquinarias discursivas [...] (A1-T14) 

 
(63) 

A relação entre Literatura e Sociedade vem sendo estudada no Brasil desde a 
segunda metade do século XIX, quando críticos iniciaram trabalhos sobre a interpretação 
da História e Literatura e suas possíveis relações com a sociedade.[...] 

Levando-se em consideração a leitura da obra Literatura e Sociedade, do sociólogo e 
crítico Antônio Candido (2006), alguns críticos concordavam com a dependência do 
contexto como elemento decisivo para a interpretação e valorização de uma obra, outros 
defendiam uma posição oposta, a de que a obra literária não necessitava de elementos 
externos para a compreensão e valor, sendo peculiar e independente de tais fatores. 
Porém com o aprimoramento dos estudos pôde-se chegar a uma visão mais concisa e 
eficiente das relações entre Literatura e sociedade. 

 
 Termos ou expressões como “AD-I” e “AD-II”, revelam que o trabalho está 

vinculado à área dos estudos em análise do discurso. Já as expressões  ‘Literatura e 

Sociedade” e “obra literária” vinculam a pesquisa e/ou pesquisador à área dos 

estudos literários.  
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Unidade retórica 27: Revisando itens/teorias/modelos de pesquisa prévia 

 

 

As citações, presentes na unidade precedente, são recortes dos estudos 

revisados e utilizados na pesquisa em desenvolvimento, que apontam as 

singularidades pertinentes para a análise, discussão e obtenção dos resultados 

almejados. Observemos alguns itens revisados, conforme necessidade e escolha do 

pesquisador: 

(64) 
      Os estudos fraseológicos na língua espanhola tiveram seus primeiros trabalhos 

publicados fora da Espanha como coloca Corpas Pastor (2002) “[...] os primeiros estudos 
fraseológicos e obras fraseográficas referentes ao castelhano se realizaram fora do país 
[...] (CORPAS PASTOR 2002, P. 165) 

      Hoje as UFs são pesquisadas não só na Espanha, como já citamos os 
trabalhos de alguns dos principais teóricos, como também em vários países [...] de acordo 
com Corpas Pastor (2001), os trabalhos de Kótova (1998), na Rússia, Bárdosi (1990), 
na França, Fleischer (1997[1982]), Burger (1998) e Korhonen (1998), na Alemanha e as 
investigações de Arora (2000) sobre a paremiologia hispano-americana, de Hundt (1994) 
sobre as UFs em português e Ghiser (1996) e Howart (1996) estudam as UFs em inglês. 
(D10-T17) 

 

(65) 
      [..] A Revista Nova Escola (ON LINE, 2008) apresenta um quadro sucinto do 

ensino da língua inglesa no Brasil através dos séculos: 
 

1500 – Com a chegada dos colonizadores, a Língua Portuguesa 
começou a ser ensinada aos índios [...]. Posteriormente, foi considerada a 
primeira língua estrangeira falada em território brasileiro. 

1750 – Com a expulsão dos jesuítas e a proibição do ensino e do 
uso do tupi, o português virou língua oficial. [...] 

1808 – Durante o período colonial, [...] 
1889 – Depois da Proclamação da República [...] 
[...] 
1942 – Na Reforma Capanema [...] 

[...] 
1998 – A publicação dos PCNs de 5ª a 8ª [...] os objetivos da 

disciplina. [...] 
2000 – Na edição dos PCNs voltados ao ensino Médio, a Língua 

Estrangeira  
2005 – A Lei nº 11.161 institui a obrigatoriedade do ensino de 

Espanhol.  
2007 – Foram desenvolvidas novas orientações ao Ensino Médio 

na publicação PCN+ [...].  

(B6-T21) 

 

De acordo com as amostras, os produtores traçam um panorama teórico 

(histórico-cultural, crítico-literário) de estudos já realizados, que antecedem o 

momento em que suas pesquisas possam ser e eles inseridas e acrescidas, por 
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abordarem fatos e problemas afins. Com isso, situam o leitor no contexto teórico do 

seu trabalho e ilustram e fundamentam seus argumentos. 

 

 

Unidade retórica 28: Citando pesquisas/teorias/modelos anteriores 

 

 

Conforme abordamos na introdução, as citações de modelos e teorias de 

pesquisas anteriores estão ligadas ao tópico em discussão em que aparecem, de 

forma direta ou indireta.  

Duas são as opções em que os estudos prévios podem ser diretamente 

evidenciados: em citações recuadas (quando excede três linhas) ou em citações 

inseridas ao texto (com até três linhas).  

No caso da citação indireta, feita por paráfrase ou condensação, o autor não 

faz referência à página da obra (ou das obras) onde se encontra a ideia citada ou 

transcrita.  

Os produtores do gênero monografia fizeram uso dessa ação retórica nas três 

situações: 

 

Por meio de citações diretas e recuadas: 
 

(66) 
      Segundo Candido (2006, p. 13-14) atualmente para entendermos a obra, é 

plausível não dissociá-la de seu contexto, pois:  
 

só a podemos entender fundindo texto e contexto numa 
interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista 
que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 
convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 
como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, 
que o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como 
significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.  

(C4-T16) 

 

De citações diretas e inseridas ao texto 
 

(67) 
    Shlomith Rimmon-Kenan (2005) faz um retrato da personagem redonda dizendo 

que “os personagens redondos são complexos e desenvolvidos” e que eles “por não 
serem planos tem mais de uma característica e se desenvolvem no decorrer da 
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ação” (RIMMON-KENAN, 2005, p. 42-43).  (B5-T24) 

 

  E por meio de citações indiretas: 

(68) 
      Vygotsky (2002) defende que a fala egocêntrica assume um papel importante 

na vida da criança, mas também que a função primordial da fala é a comunicação, o 
contato social. Salientamos então que a aprendizagem da criança se inicia no momento 
em que ela nasce e podemos dizer que perdura por toda sua vida adulta na relação com 
as pessoas no mundo social. (B6-T21) 

 

 O importante para o autor iniciante é fazer referência a autores, corrente de 

pensamento que utilizou para dar cabo de seu trabalho. Toma para si esses 

componentes mais para exercitar-se como iniciantes do que para posicionar-se 

como pesquisadores proficientes. 

 
 

 
Unidade retórica 29: Definindo/esclarecendo/classificando terminologia 

 

 

O embasamento teórico-metodológico com que as informações são inseridas 

para conceituar, especificar e limitar o foco de discussão teórica em que alguns 

termos são tomados como categorias de análise, dentro da revisão de trabalhos 

prévios, constitui-se numa unidade retórica distinta das que apresentamos no 

modelo de análise, revelada nas amostras que se seguem: 

(69) 
      Neste capítulo, expomos inicialmente as definições mais conhecidas sobre o 
fenômeno fraseológico, incluindo os conceitos de idiomaticidade e fixação, os quais 
são inevitáveis quando se estuda fraseologia. 
     Por essa razão, listamos três das mais importantes formas de se definir e classificar 
as unidades fraseológicas, ou seja, os conceitos resultantes de pesquisas de Julio 
Casares (1969), Ruiz Gurillo (1997) e Corpas Pastor (1996), todos representantes da 
corrente teórica europeia.  
      A seguir descrevemos as definições e classificações das unidades fraseológicas 
apresentadas por teóricos como Julio Casares (1969), Ruiz Gurillo (1997) e Corpas Pastor 
(1996).  
     Em nossa pesquisa, adotaremos a classificação de Corpas Pastor (1996).  (D10-T17) 

 
(70) 

     Antes de realizar a discussão teórica, nós partiremos da elucidação de alguns 
conceitos: discurso e interdiscurso (Bakhtin/Foucault), discursos auto e hetero-
constituintes (Maingueneau), entre outros. [...] 
    Conceitos como interdiscurso, memória discursiva, polifonia entre outros 
passaram a compor a lista de modos de descrever o funcionamento do discurso, no modo 
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de compreender o funcionamento da linguagem como discursividade numa dada 
formação discursiva lançando luz sob a obscura rede de enunciações em cadeia, valores 
e ideologias que compõem o discurso.  

      Como a AD inscreve-se em um quadro que estabelece uma conjuntura entre o 
linguístico com o social e, ainda, devido à polissemia na qual se instala o termo 
“discurso”, ela vê sua área desdobrar-se para outros campos do conhecimento. [...] 

(BRANDÃO, 2004). (A1-T14) 

 

O exemplo do que Marcuzzo chama de “especificação das categorias 

analíticas”, constatamos aqui que, uma vez feita a revisão dos estudos, o acadêmico 

delimita, evidencia, traça o mapa conceitual pertinente ao material/objeto de sua 

produção. É um embasamento teórico-metodológico que o auxilia, principalmente, 

quando sua análise tem como foco o discurso.  

 

 

5.5  Propósito Comunicativo 5: Apresentar e discutir os resultados da 

pesquisa  

 

 

Esse propósito está voltado para as reflexões acerca dos resultados obtidos 

com a análise e interpretação dos dados. Os recursos linguísticos estão associados 

a comentários em relação ao problema abordado, ao resultado alcançado e aos 

avanços do conhecimento já apresentado em estudos anteriores. O autor interpreta 

e descreve os resultados alcançados, ilustra suas descobertas com exemplos, avalia 

seu trabalho e faz recomendações ou sugerem novas pesquisas.  

 

  

Unidade retórica 30: Recapitulando metodologias/ teorias da pesquisa 

 

 

No início e durante a análise e discussão dos resultados, os procedimentos 

teórico-metodológicos são necessariamente retomados. Essa retomada constitui a 

ferramenta metadiscursiva para integrar as seções. Mesmo separadas, elas são 

peças chaves de um mesmo arranjo, o gênero.  

 (71) 
      Vimos, no primeiro capítulo, que os discursos constituintes apresentam 

em sua esfera um sistema de posicionamentos mais ou menos imbricados. Todos 



132 
 

 

enunciando argumentos metadiscursivos que determinam sua posição como também sua 
identidade no interior do sistema discursivo superior. (A1-T27) 

 

(72) 
      Após a contextualização sobre os aspectos teóricos das unidades 

fraseológicas (UFs), realizada no capítulo anterior, no presente capítulo, 
discorremos a respeito dos resultados de uma análise que realizamos nos três 
volumes do manual didático adotado no curso de Licenciatura em Letras-Espanhol da 
UERN. (D10-T17) 

 

Conforme as amostras supracitadas, para a apresentação e discussão dos 

dados, os autores retomam, relembram as abordagens teóricas discutidas para 

explicitar os procedimentos metodológicos de cada uma das etapas que conduzem à 

obtenção e divulgação de resultados esperados.  

 

 

Unidade retórica 31: Apresentando a pesquisa 

 

 

 As informações constantes dessa ação retórica retomam o tema de pesquisa 

e explicam como se processa a análise dos dados, deixando o leitor a par de como 

se desenvolveu toda a pesquisa. 

(73) 
 Neste capítulo, trataremos de descrever todos os passos que foram seguidos, 

para que se pudesse atingir os nossos objetivos, em relação à descrição de um 
panorama da situação atual do ensino do Espanhol na rede pública dentro do 
município de Mossoró no Rio Grande do Norte. Dentre esses objetivos estão: 
apresentar o panorama geral da inserção da língua espanhola no país até chegar ao 
estado do Rio Grande do Norte; em seguida apontar se a lei federal de nº 11.161ou lei 
do espanhol está sendo aplicada nas escolas públicas do ensino médio desse município e, 
por fim, apontar o perfil desse profissional de Espanhol nessas escolas. 

Esta pesquisa foi desenvolvida no final do ano letivo de 2012 nas escolas 
públicas do ensino médio regular da rede estadual do município de Mossoró.. (D7-T36) 

 

(74) 
     Após a contextualização sobre os aspectos teóricos das unidades 

fraseológicas (UFs), realizada no capítulo anterior, no presente capítulo, discorremos a 
respeito dos resultados de uma análise que realizamos nos três volumes do manual 
didático adotado no curso de Licenciatura em Letras-Espanhol da UERN. A partir desta 
análise, buscamos estabelecer uma relação entre os achados teóricos e sua 
aplicabilidade na prática docente. Antes, porém, reservamos o próximo subtópico a 
algumas considerações gerais sobre a presença de unidades fraseológica em livros 

didáticos. (D10-T34) 
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 O foco dessa unidade é chamar a atenção para o ato investigativo, para a 

pesquisa propriamente dita. Consiste em retomar os objetivos antes de anunciar os 

resultados, de dar a conhecer as constatações (in)esperadas.  

 

 

Unidade retórica 32: Apresentando/declarando os resultados 

 

 

As convicções, as respostas para as expectativas, para as questões de 

pesquisa são apresentadas, declaradas. Nos exemplos que se seguem, são 

enumeradas as descobertas abordadas pelo estudo, em relação às personagens 

femininas da obra Macunaíma, e as constatadas pela aplicação de um questionário 

aplicado em escolas públicas de ensino médio,  em relação à implantação do ensino 

de Língua Espanhola.  

(75) 
      Podemos perceber que as personagens femininas [...] são as que se 

sobressaem mais ativas na narrativa e têm independência e liberdade em liderar 
sobre o protagonista Macunaíma. No domínio da sexualidade, Ci e Vei exercem uma 
relação de poder e superioridade sobre a figura masculina do herói. As três personagens 
também simbolizam o matriarcado, pois a índia Tapanhumas rege a família sozinha, Ci, 
mãe do mato, lidera um grupo de mulheres e Vei cuida das três filhas, ambas sem a 
presença de um homem, um pai.  

      [...] Na narrativa, em nenhum momento é citada a presença de um homem 
que lidere a casa do herói Macunaíma. (C4-T28) 

 

(76) 
      [...] Comprovamos que as escolas investigadas, após cerca de quase oito 

anos desde a determinação da Lei Federal de nº. 11.161, estão se adequando às 
determinações dessa lei e a grande maioria já oferece o ensino desse idioma 
estrangeiro.  

      [...] Constatamos que algumas escolas como, por exemplo, as denominadas de 
A, E, G, I e K afirmam que o ensino desse idioma estrangeiro foi implantado há cerca de 
pelo menos 3 (três) anos. Já as escolas B, C, D, H e J declararam que o ensino vigora há 
pelo menos cerca de 5 (cinco) anos. E, somente uma instituição de ensino, a escola F 
afirma que essa língua estrangeira existe em sua grade curricular há cerca de 4 (quatro) 
anos. Já as escolas L e M não nos passaram essa informação ou não souberam 
responder. (D7-T36) 

 
As constatações são apontadas com base nas abordagens teóricas utilizadas 

e/ou nos dados informados nos instrumentos de coleta, por meio da enumeração 

dos resultados. C4 evidencia as características femininas que se sobressaem, 
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evidenciando a liderança da figura feminina na obra; D7 constata há quanto tempo o 

ensino de espanhol é ofertado na maioria das escolas pesquisadas. 

 

 

Unidade retórica 33: Embasamento metodológico para a apresentação dos dados 

 

 

 A forma como as discussões, as reflexões são conduzidas ao longo de cada 

seção, é de suma importância para garantir a progressão e interação entre as 

etapas da pesquisa e da redação do trabalho. Não basta revisar e citar literatura; é 

preciso fazer com que as teorias dialoguem entre si e caminhem em direção ao 

objeto do conhecimento que se pretende alcançar. Tais procedimentos podem ser 

observados nas amostras 77 e 78: 

(77) 
Shlomith Rimmon-Kenan (2005) faz um retrato da personagem redonda dizendo 

que “os personagens redondos são complexos e desenvolvidos” e que eles “por não 
serem planos tem mais de uma característica e se desenvolvem no decorrer da ação” 
(RIMMON-KENAN, 2005, p. 42-43). 

Podemos dizer então que a personagem plana é evocada por características 
fixas, imutáveis, e eu cada vez que esta aparece em cena, uma dessas características 
pode ser evocada, e o leitor irá, rapidamente, compreender a totalidade desse ser;  já no 
caso das redondas, há uma certa profundidade, não conseguimos defini-la com uma 
característica isolada, é necessário o uso de várias ideias para representa-lo, ideias que 
mudam constantemente, tornando dificultosa a sua compreensão, o que dá ao 
personagem redondo a ideia de que este possa ser real. 

Mas definir um personagem sendo plano ou redondo apenas de acordo com o 
seu desenvolvimento ao redor de uma ou mais ideias[...] pode-se abrir brechas para [...]. 
Por isso, Rimmon-Kenan (2005), ao abordar os estudos de Joseph Ewen (1971), 
classifica o ser fictício entre três eixos distintos: complexidade, desenvolvimento e visão 
da vida interior do personagem. 

 (B5-T31) 
 
(78) 
 Vygotsky (2002) defende que a fala egocêntrica assume um papel 

importante na vida da criança, mas também que a função primordial da fala é a 
comunicação, o contato social. 

Salientamos então que a aprendizagem da criança se inicia no momento 
em que ela nasce e podemos dizer que perdura por toda sua vida adulta na 
relação com as pessoas no mundo social [...] 

Já para Piaget (1971), o homem normal não é social da mesma forma aos 
seis meses de idade ou aos vinte anos, e por isso sua individualidade não pode ser 
vista da mesma forma, com isso definem diversos graus de socialização 
que  podem incluir a habilidade da fala[...] (B6-T30) 
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 O uso das expressões em destaque tem por finalidade fazer a conexão entre 

as ideias que representam as abordagens teóricas já apresentadas e as que se 

constituem inovações, contribuições brotadas com o estudo.  

Por meio desse entrelaçamento de ideias (embasamento metodológico) ao longo 

das sentenças, os produtores vão retomando abordagens teóricas, relacionando 

resultados à literatura revisada, tomando posições e avaliando suas constatações 

(tecendo as seções do gênero). 

 

 

Unidade retórica 34: Comparando as descobertas com a literatura  

 

 

 Após divulgar os resultados, os autores comparam suas descobertas com as 

das pesquisas que lhes auxiliaram na condução teórico-metodológica do estudo. Há 

similaridade entre os estudos revisados e as descobertas apresentadas. 

(79) 
Lembrando que a análise é a pura leitura dos dados encontrados, pois da 

acordo com GIL (2002) a análise dos dados compreende a descrição dos 
procedimentos a serem seguidos [...]  

[...] Com a análise será avaliada a situação investigada [...] com o intuito de 
possibilitar uma melhor discussão, numa amostragem através dos seguintes gráficos. 

(B3-T29) 

 

(80) 

      Os resultados foram positivos comparados a outras pesquisas como a de 
Venâncio da Silva (2008), Silva e Castedo (2009), entre outros, que afirmam que a 
maioria dos professores tem certo preconceito em relação às variações e que preferem 
utilizar e repassar para os alunos a variedade da Espanha e não apresentar as diversas 
variedades que existem. D8-T33 

 
Para efetuar essa comparação, apresentam suas constatações em paralelo 

com as constatações de outros pesquisadores da área que tratam do componente 

objeto de sua investigação. B3 se utiliza de gráficos em que apresenta o percentual 

de respostas obtidas e faz a devida interpretação dos dados em relação à adoção de 

estratégia de aprendizagem para aprimoramento das habilidades, fora de sala de 

aula (gráfico 1); e às crenças sobre atividades lúdicas como estratégia de 

aprendizagem na aquisição da Língua Inglesa (gráfico 2).  

D7 compara os achados com os de outras três pesquisas que os confirmam 

acerca de que a maioria dos professores tem certo preconceito em relação às 
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variações e que preferem utilizar e repassar para os alunos a variedade da Espanha 

e não apresentar as diversas variedades que existem. 

 

 

Unidade retórica 35: Apreciando/avaliando os resultados  

 

 

Frequente entre os acadêmicos de língua inglesa e de língua espanhola, os 

estudos são avaliados com base na comparação com literatura revisada (unidade 

precedente), embora não apareçam, necessariamente, nessa ordem nos trabalhos. 

São valorações de caráter subjetivo, interpretativo que alguns autores de 

apresentam após a análise descritiva dos dados. 

(81) 
Os resultados foram positivos comparados a outras pesquisas como a de 

Venâncio da Silva (2008), Silva e Castedo (2009), entre outros, que afirmam que a 
maioria dos professores tem certo preconceito em relação às variações e que preferem 
utilizar e repassar para os alunos a variedade da Espanha e não apresentar as diversas 
variedades que existem. D8-T33 

 

(82) 
      Quando foi levantada a questão que diz respeito à eficácia das atividades 

lúdicas bem como se elas são ideias para o ensino da Língua Estrangeira [...] os 
resultados, bem como as justificativas[..] de forma positiva, igual foi abordado no 
gráfico 01 [..] Atividade lúdica pode facilitar o processo de ensino aprendizagem   

      Na sala de aula, as atividades lúdicas proporcionam um espaço de 
encontro, de inclusão e de trabalho.  (B3-T29) 

 

 Tecem considerações positivas quanto aos resultados alcançados, 

relacionando-os à eficácia das respostas encontradas para as questões de 

pesquisa, aos objetivos da pesquisa ou ao percurso teórico selecionado, como 

declarado nas expressões em negrito.  
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Unidade retórica 36: Concluindo/arrematando as discussões 

 

 

 As considerações constitutivas dessa unidade tratam de situações ligadas ao 

contexto da pesquisa. Concluídas as discussões, retomam e apreciam um fato ou 

uma situação da realidade constatada, colocando-o/a em evidência dentre outros/as 

presentes em seu trabalho, em sua análise.  

(83) 
          Mediante a análise feita nas duas avaliações bimestrais, pudemos constatar que 
o professor colaborador, em seus princípios, discorre sobre a avaliação de um modo 
comunicativo, mas que infelizmente em sua prática em sala de aula ele detém a avaliação 
tradicionalista ou classificatória onde se utiliza de questões estaques nas quais ele mede 
se as respostas estão de acordo com o que ele ensinou. Sabemos que esta prática 
mantem-se presa ao nosso sistema de ensino que, por sua vez, carrega uma abordagem 
quantitativa em relação à aprendizagem, sendo assim a ação do professor frente à 
avaliação discorre de uma pratica tradicionalista que geralmente predomina nas 
Escolas Publicas. (B12-T32) 

 

(84) 
Por fim, percebemos que no NEEL/UERN não há muito preconceito em 

relação às variedades da língua espanhola. A maioria dos monitores e dos alunos 
opta pela variedade hispano-americana, porém buscam conhecer as outras sempre 
que possível. Alguns alunos ainda afirmam não conhecer as variações e não conseguir 
diferenciá-las. Para que essa situação possa vir a melhorar, seria necessário um 
treinamento com os monitores e uma maior conscientização com os alunos, para que eles 
saibam o quão importante é aprender as variações, assim como qualquer aspecto 
linguístico do idioma estudado, para conseguirem obter êxito em qualquer situação de 
comunicação. (B5-T31) 

 
 É possível aludir à imagem da realidade retratada pelo investigador, ao 

fato que descreve e traduz, pelo relato das experiências que vivenciou e que ficaram 

presentes, fixadas em sua memória, levando-o a tomar conhecimento de causa, a 

sair do senso comum para a realidade problematizada. 

 

 

 

5.6  Propósito Comunicativo 6: concluir/sumariar a pesquisa  

 

 

Esse é o momento de retomadas. O autor retoma aspectos, itens, dados de 

toda a pesquisa, traçando um quadro apreciativo do que projetou e do que alcançou 
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como resultado. Esboçado em cinco unidades retóricas, esse propósito consiste no 

desfecho de tudo que foi oportunizado pela pesquisa. 

De acordo com os resultados da pesquisa de Rêgo (2012), as contribuições 

da pesquisa, para com a academia e para com o ensino, as 

recomendações/sugestões e a importância final viriam nessa seção, que retoma e 

sintetiza os achados.  Os sujeitos produtores de nossa pesquisa, no entanto, 

anteciparam as contribuições para a seção introdutória. As demais unidades se 

mantiveram conforme os achados dessa estudiosa.  

 

 

Unidade retórica 37:  Retomando/rediscutindo itens /problema/tema 

 

 

Retoma itens, aspectos tais como hipóteses, objetivos, proposta e, até 

mesmo, algumas contribuições esperadas, que se encontram ao longo do trabalho, 

conforme seja interesse do pesquisador. Um dos objetivos dessa retomada, é fazer 

o leitor relembrar, retomar o percurso das discussões já abordadas, relatadas para, 

em seguida, apresentar as considerações finais, as razões que resumem o seu 

estudo e o tornam significativo. 

 (85) 
Esta pesquisa foi norteada por problematizações como estas: Que imagem 

feminina é construída nas teias discursivas da revista Hoy Mujer? Que efeitos de sentido 
são produzidos nos textos publicitários que essa revista comporta em relação à figura 
feminina? Na busca de respostas para tais perguntas, traçamos os seguintes objetivos: 
descrever/analisar a imagem feminina que se configura discursivamente na revista 
mexicana Hoy Mujer. (D2-T3) 

 
(86) 
Nosso trabalho veio com a proposta de identificar o discurso religioso no 

discurso literário de C. S. Lewis, reconstituindo, a partir do texto literário, a memória 
religiosa do autor. Mais especificamente descrever o texto literário como enunciado e 
na sua relação com a historicidade, e assim, analisar e interpretar os possíveis 
efeitos de sentido produzidos pela interdiscursividade presente na obra: “As Crônicas de 
Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” em relação à Bíblia.  (A1-T) 

 
Nos exemplos que apresentamos, a retomada está relacionada às questões e 

aos objetivos e/ou propostas de pesquisa.  
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Unidade retórica 38: Relacionando hipóteses/questões a resultados 

 

 

Feita a retomada de aspectos ou de itens da pesquisa, estes são 

relacionados aos resultados obtidos, partindo para o fechamento do trabalho e o 

arremate das generalizações que foram cedendo lugar aos questionamentos, às 

novas reflexões, às constatações e contribuições resultantes do trabalho realizado. 

(87) 
Confirmamos a nossa hipótese de que há relação de repetibilidade e 

diferença, pois todos enunciados podem ser repetidos (textualmente falando, apenas), 
mas jamais poderão o ser historicamente, como acontecimento discursivo (linguístico e 
histórico).   

Portanto, a repetição do discurso religioso presente na obra de Lewis não é 
uma mera repetição, mas, paráfrases, uma reiteração e uma diferença acima de 
tudo. (A1-T37) 

 

(88) 
Com as ferramentas conceituais da Análise do Discurso, principalmente as 

concepções de Foucault sobre discurso, poder e sujeito e as noções teóricas de Ortega 
(2003) de biossociabilidade e de bioascese, foi possível atingir o que se pretendia 
neste estudo. Sob a orientação desses teóricos, fizemos um mapeamento do que é 
dito e do que é mostrado sobre a mulher, a partir de enunciados e imagens 
evidenciadas nas capas da revista, assim também nos anúncios publicitários, o que nos 
proporcionou a enxergar o perfil feminino que a revista Hoy Mujer traça nas linhas 
discursivas desses textos aqui empreendidos. (D2-T46) 

 

Os autores concebem os resultados como constatações, confirmações e 

respostas de hipóteses e questionamentos da pesquisa. Consideram tais hipóteses, 

questões como ferramentas fundamentais para atingir o resultado que pretendiam 

com o estudo.  

 

 

Unidade retórica 39: Sintetizando os achados 

 

 

Os autores também retomam sumariamente os achados da pesquisa, antes 

de apresentarem o resultado final que esperavam e, quando for o caso, de 

informarem a contribuição final da pesquisa. 

(89) 
Na evidência das materialidades analisadas o que se destaca, portanto, é o 

corpo perfeito. Há o imperativo: tem que ser belo. E esta beleza é expressa pelo estilo 
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“sarado”, “na medida certa”, magro e delgado, cujo apelo para consegui-lo se manifesta nas 
mais variadas tecnologias que vão de intervenções cirúrgicas a terapias a laser. (D2-T45) 

 
(90) 
Através da análise, chegamos a conclusão de que a constituição se forma 

quando o discurso estabelece sua possibilidade, removendo uma legitimidade de 
uma Fonte. O livro “As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda- Roupa”, C. S. 
Lewis, apresenta-se a composição de um discurso litero-religioso tendo como Fonte de 
legitimidade principal, o discurso bíblico cristão.  (A1-T37) 

 

Através das expressões linguísticas “na evidência das materialidades 

analisadas, o que se destaca, portanto, é” e “através da análise chegamos à 

conclusão de que”, os autores revelam em poucas palavras a essência de seu 

trabalho, o que lhe foi mais significativo e proveitoso.  

 

 

Unidade retórica 40: Apresentando final esperado 

 

.  

Confirma o desfecho do tópico de discussão que expressa o final desejado, 

esperado na introdução (ver unidade retórica 17 e amostras 43 e 44) em cerca de 

sessenta e seis por cento (66,66%) dos trabalhos.   

(91) 

      Enfim, após a análise da personagem Helena com base nas teorias de 
Chalhoub (2003), Schwarz (2003), entre outros, com o objetivo de comprovar por meio de 
fragmentos do romance a autoridade senhorial e a posição da personagem em relação à 
situação que mencionamos anteriormente, pudemos identificar a denúncia e a crítica 
que Machado de Assis vez ao sistema autoritário do poder senhorial na sociedade 
de sua época. (C3-T40)  

 

(92) 

      No que diz respeito à prática, verificamos que são poucos os manuais 
didáticos que contemplam os fraseologismos e, mesmo assim, os que o fazem deixam 
muito a desejar em relação ao modo como o tema é apresentado aos alunos. Com 
base nos estudos realizados, pudemos concluir que há uma infinidade de 
publicações, resultado das pesquisas que buscam soluções para as dificuldades 
encontradas para o ensino aprendizado das UFs. (D10-T48) 

 
 

Constitui a última unidade retórica em alguns trabalhos. Outros, no entanto, 

trazem a importância final da pesquisa ou algumas recomendações, após esse uso 

retórico, conforme veremos na(s) unidade(s) seguinte(s).  
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Unidade retórica 41: Apresentando importância final da pesquisa 

 

 

Indica a centralidade do trabalho, a contribuição que estudo representa para o 

contexto das ciências: aprofundamento do tema, suporte pedagógico, avaliação da 

práxis, dentre outros.  

 
(93) 

Assim sendo, não tivemos nenhuma pretensão de esgotar um tema tão 
abrangente e complexo quanto é a avaliação. Ao contrário, procuramos, sem esquecer 
nossas limitações, fazer um breve apanhado teórico a respeito do tema, visando fazer um 
contra ponto com uma pesquisa de campo. Consideramos, no entanto, que esta é mais 
uma oportunidade para um conhecimento aprofundado do tema onde os 
profissionais da educação poderão recorrer, para avaliar suas práticas avaliativas.  
(B12-T44) 

 
(94) 

 

As contribuições finais apresentados pelos autores são o aprofundamento 

teórico sobre o tema abordado, para os profissionais da educação, pois lhes 

permitem atualizar o estado da arte e avaliar suas práticas. 

 

 

Unidade retórica 42: Recomendando pesquisas futuras 

 

 

A maioria dos autores faz menção a pesquisas futuras, ato retórico abordado 

pela comunidade de pesquisadores no propósito precedente, quando da análise e 

discussão dos resultados, como possível solução ou efetivação do que sugerem. 

Julgamos esse fato natural, pois que, de certa forma, declarados os resultados, as 

fazer recomendações podem apontar sugestões, quer para pesquisas futuras, quer 

para órgãos ou autoridades competentes, que possam solucionar as dificuldades 

apontadas no trabalho.   

(95) 
    Embasados nesses aspectos, essa pesquisa deixa aberto o caminho para um 
aprofundamento nesses estudos, e até mesmo, a inclusão da língua estrangeira nas 

Representando os monitores de LE no NEEL, pode-se dizer que essa pesquisa 
trará contribuições na área profissional, proporcionando uma visão mais abrangente da 
forma como são trabalhadas as variações, podendo vir a melhorar o ensino da língua na 
Instituição (D8-T47) 
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séries iniciais da rede pública, já que foi constatada a importância da sua aprendizagem já 
nos níveis iniciais. O aprendizado diferenciado pode deixar de existir caso haja uma 
igualdade metodológica ou que pelo menos os professores da rede pública passem a 
buscar alternativas dentro do próprio ambiente, para que o aluno consiga desenvolver suas 
habilidades e competências de forma adequada (B6-T42) 

 

(96) 
Como sugestão para futuros trabalhos, propomos a elaboração de atividades 

didáticas a partir de unidades fraseológicas tendo como base os textos literários, fonte 
inesgotável de possibilidades para esse fim. (D10-T48) 

 

 O próprio autor aponta lacunas a serem preenchidas por outros trabalhos ou 

sugerem a proposição de atividades a partir do estudo que ora apresenta à 

comunidade acadêmica como motivação para novas ações investigativas na área. 

 

 

Unidade retórica 43: Fazendo recomendações/sugerindo 

 

 

Após retomar, discutir, relacionar e apontar os resultados, alguns autores 

fazem recomendações ou proposições que possam solucionar as dificuldades 

evidenciadas com o estudo, direcionadas a autoridades competentes, tais como 

profissionais de ensino, relacionadas, geralmente, a procedimentos didáticos ou 

conteúdos de ensino. 

(97) 
O aprendizado diferenciado pode deixar de existir caso haja uma igualdade 

metodológica ou que pelo menos os professores da rede pública passem a buscar 
alternativas dentro do próprio ambiente, para que o aluno consiga desenvolver suas 
habilidades e competências de forma adequada (B6-T42) 

 

(98) 
Pelo que já foi discutido, acreditamos que falta conscientização por parte do 

professor (a) em conduzir sua prática avaliativa. É necessário que o professor se 
distancie dos antigos modelos de avaliar e busque aperfeiçoar a sua prática, não 
somente o professor, mas também todo o sistema educacional, possa se mobilizar 
nesse sentido (B12-T) 

 
Esse recurso retórico está presente em setenta e cinco por cento (75%) dos 

trabalhos analisados. Alguns usuários a utilizaram na seção anterior (na discussão 

dos resultados). Muitas das unidades aqui encontradas, em boa parte dos trabalhos, 

contêm informações que poderiam ser focalizadas na discussão dos resultados e 

vice-versa.  
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O que se configura de fato, como essência de informações para essas seções 

são as escolhas lexicais e conceituais do investigador: para a análise e discussão 

dos resultados, o cerne das reflexões gira em torno da declaração dos resultados e 

da comparação das descobertas com a literatura revisada; para a conclusão do 

estudo, retomam, rediscutem e evidenciam a importância desse(s) resultado(s). 

 As recomendações, apreciações e demais discussões acerca da pesquisa, 

quer de aspectos teórico-metodológicos, quer de análise dos resultados, incidem em 

retomadas ou não, e se configuram como coadjuntoras das unidades matrizes (de 

maior utilidade) para uma ou outra seção. 

 Há, precisamente, um número de duas ou três unidades reguladoras das 

funcionalidades de/em cada uma dessas seções, conforme indícios das marcas 

linguísticas presentes nas informações.  As demais incidem em circularidades e, 

uma vez declarado o resultado, avaliam-no, contextualizam-no, recomendam-no, 

sem se descuidar da tradição das descobertas das ciências na área de 

conhecimento em que o trabalho é desenvolvido. 

Dito isso, resta-nos apresentar as sugestões de atividades didáticas para o 

trabalho com os gêneros acadêmicos, conforme os resultados da realidade 

investigada, assunto de que trata a próxima e penúltima seção do nosso estudo.  
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VI SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A PRODUÇÃO DO GÊNERO MONOGRAFIA DE 

GRADUAÇÃO 

 

Os diferentes gêneros textuais produzidos pela comunidade acadêmico-
científica possuem características particulares, convencionalmente 
determinadas, que constituem fatores restritivos na definição da sua forma 
em cada situação comunicativa. A estabilidade de um gênero, por isso, é 
garantida em larga medida pela sua estrutura interna convencionalizada, 
que é, segundo Bhatia (1993, p. 14), “resultado cumulativo da experiência 
e/ou do treinamento dentro da comunidade de especialistas”. (BIASI-
RODRIGUES, 2009, p. 51). 

 

 

Seguindo a reflexão de Bhatia (1993), elucidada por Biasi-Rodrigues, (2009), 

apresentamos, nesse capítulo, uma proposta para o trabalho com os gêneros 

acadêmicos, considerando as especificidades de sua forma, conteúdo e estilo e as 

condições em que se efetivam as práticas de produção e uso desses gêneros. 

A estrutura modular da proposta segue os postulados, de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 98), conforme vimos no Capítulo dois, e os conteúdos das 

atividades de ensino seguem as orientações metodológicas de Swales (1990), para 

cada uma das seções do gênero monografia. 

 As atividades acadêmicas inseridas na proposta foram traçadas com base na 

matriz curricular do curso, respeitando-se a oferta de componentes que possam 

atender as especificidades de cada habilitação, de forma que as etapas de análise e 

escrita do gênero sejam ascendentes. Por essa razão, estão relacionadas aos 

componentes curriculares do núcleo comum institucionalizado para curso de 

graduação em Letras (unidade acadêmica em que realizamos a pesquisa), que 

abordam o gênero como objeto de ensino aprendizagem: Metodologia do Trabalho 

Científico (MTC), Produção Textual (PT), Seminário de Monografia I (SMI) e 

Seminário de Monografia II (SMII).  

Assim os gêneros discursivos produzidos no seio da academia, objeto de 

ensino e de aprendizagem dos estudantes, contemplados nessas atividades são o 

resumo, a resenha, o artigo científico, a projeto de pesquisa e a monografia, todos 

da modalidade escrita. Não há nesses componentes, a proposição de atividades 

para a análise e a produção dos gêneros acadêmicos na modalidade oral. Apenas 

no componente Produção Textual o Seminário é listado entre os gêneros. 
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 Com base nesses esclarecimentos, passemos à descrição do contexto 

acadêmico em que o gênero monografia é objeto de ensino-aprendizagem e 

requisito final para obtenção do título de licenciado em Letras e à sistematização 

modular das atividades de sequência didática, proposta para esse contexto. 

 

 

6.1 O gênero discursivo monografia como TCC de Letras-UERN  

 

 

O curso de Letras da UERN oferta a estudantes o título de graduado em 

Letras, nas habilitações de Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Portuguesa e 

respectivas literaturas para atuar como profissional do magistério, consultor e 

revisor, tradutor e pesquisador, no campo do conhecimento linguístico e literário. 

Para isso, aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, um trabalho de conclusão de 

curso – TCC, sob a orientação de um professor com titulação mínima de 

especialista, vinculado às unidades acadêmicas da Faculdade de Letras ou por elas 

aprovado. (http://www.uern.br/faculdade/curso). 

A monografia é o gênero discursivo acadêmico adotado como requisito final 

para a conclusão do curso. Sua produção se efetiva mediante alguns critérios e 

normas de elaboração, orientação e avaliação prescritas no Projeto Político 

Pedagógico do Curso, além das da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

O primeiro contato do aluno com as teorias que abordam a natureza do 

conhecimento científico e a utilização do método na ciência da linguagem, 

propiciando-lhe o estudo dos gêneros acadêmicos ocorre no momento de seu 

ingresso na universidade. Através do componente curricular Metodologia do 

Trabalho Científico (MTC), estuda os gêneros discursivos artigo científico e projeto 

de pesquisa nessa perspectiva técnico-científica em que se constrói e se dissemina 

o conhecimento. 

É também nesse período de ingresso que toma conhecimento das 

abordagens linguísticas que abordam os gêneros enquanto discurso, por meio das 

práticas de leitura, escrita e análise de diferentes gêneros acadêmicos, 

especialmente dos gêneros resumo, resenha, seminário no componente Produção 

Textual. Uma vez inserido na academia, é contemplado com atividades de ensino-

aprendizagem que lhe oportunizam conhecer, avaliar e produzir os gêneros 
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acadêmicos à luz das teorias sociodiscursivas e das técnico-científicas da 

linguagem.  

Esta realidade acadêmica faz do gênero uma prática escolar cotidiana, 

necessariamente comum e rotineira, por ser a um só tempo objeto e produto de 

ensino-aprendizagem e de disseminação do conhecimento. Ou seja, para o 

estudante universitário, o gênero é (precisa ser) concebido como material didático de 

consumo, cujo consumidor é também seu produtor. Pensar o texto é pensar e 

enxergar o gênero enquanto fonte de produção e de recepção do conhecimento. 

Sem produção não há recepção nem disseminação do saber. 

Mas é geralmente nos períodos finais do curso, em Seminário de Monografia I 

e Seminário de Monografia II, que o aluno passa a conceber o gênero discursivo 

como objeto de ensino e produto de sua formação. Tendo que elaborar um Projeto 

de Pesquisa para executar e apresentar como trabalho de conclusão de curso, o 

aluno precisa fazer uso  dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  Necessita produzir, portanto, o Gênero Discursivo Monografia como produto 

de sua formação. Essa realidade, muitas vezes o distancia da prevista data de 

conclusão, pois, para esse ato de produção se efetivar, é preciso maturidade e 

determinação para ler e escrever. É preciso ler para escrever com referência teórica, 

com intimidade para aproximar teorias que tratem do objeto de que trata em sua 

pesquisa. 

Percebe-se, portanto, que para alguns desses alunos em fase de conclusão 

de curso, o gênero não é, ainda, encarado como objeto de consumo do ensino-

aprendizagem, cuja produção se dá no próprio contexto em que é consumido – a 

academia, sendo seu receptor consumidor responsável por sua produção, ao longo 

de toda a sua formação. Não há como consumi-lo durante todo o curso e produzi-lo 

em dois semestres, apenas. 

Diante dessas considerações, apresentamos, a seguir, o contexto de 

produção do TCC em que realizamos a pesquisa e o perfil dos produtores. 
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6.1.1 A produção do gênero discursivo monografia  

 

 

Duas situações chamaram-nos à atenção durante o desenrolar da pesquisa: 

uma no momento em que coletamos os projetos dos alunos junto ao professor de 

Seminário de Monografia I; outra durante a análise das monografias. Assim como 

outras, essas constatações, que denominamos de desafios, possibilitaram-nos 

descrever e compreender a realidade vivenciada pelos graduandos durante a 

elaboração e construção de seus trabalhos monográficos. 

Consideramos importantes essas exposições (observações) porque a rotina e 

o convívio com essas situações no mundo acadêmico não devem obscurecer nosso 

foco de ação docente ou se tornarem um fato banalizado. Nesse ambiente de 

construção e renovação do saber, os educadores são praticamente os mesmos, 

envolvidos com a análise e produção de gêneros em que registram suas rotineiras 

ações de ensino e de pesquisa, de orientações e publicações.  

Mas a realidade do educando é inversa: renovada (ou deveria ser) de quatro 

em quatro anos, entra no mundo acadêmico sem dele nada conhecer. Calouro na 

condição de membro de uma comunidade que tem por objeto de ensino e de 

aprendizagem a produção do conhecimento. É ímpar, portanto, sua participação 

como aprendiz e como colaborador do fazer universitário.   

Embora possa se inserir em atividades de ensino e de pesquisa, pela 

iniciação científica, e pela iniciação à docência, por meio de vários programas 

(Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID, Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC, Programa Institucional de 

Monitoria-PIM, Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico-PIBITI, Monitoria do Núcleo de Ensino e de Estudo de Línguas- NEEL), 

tais oportunidades ainda são limitadas e não atendem, satisfatoriamente, a todo o 

contingente de universitários.  

 A primeira situação de que falamos está relacionada à ausência dos projetos 

para o avanço da pesquisa e da escrita da monografia. Embora tenhamos 

constatado que o projeto de pesquisa é o ponto inicial para a tessitura do trabalho 

monográfico, para três (3) das quatro (4) turmas pesquisadas, não está clara a sua 

fundamental importância enquanto objeto de ensino e aprendizagem e prática social 

regular sistematizada em sala de aula, ao longo do curso. 
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 Essa situação está representada no gráfico 1, a seguir, em que os projetos e 

as monografias produzidas nos semestres 2012.1 e 2012.2, respectivamente, estão 

discriminados por turma. 

 
         Gráfico 1: A produção do TCC (Projeto e Monografia)- Letras 

 
Jesus (2014) 

 

O Gráfico 1 representa a situação de produção das quatro turmas: Turma A, 

Turma B, Turma C e Turma D. 

A primeira coluna de cada bloco indica o total de alunos por turma (A-10; B-

15; C-9; D-16); a segunda, o total de projetos produzidos, considerado ponto de 

partida para a produção da monografia (A-2; B-7; C8; D-12) e a terceira coluna, o 

total de monografias concluídas em cada turma (A- 4; B-10; C-8; D-13).  

Juntas, essas turmas totalizam cinquenta (50) graduandos, dos quais vinte e 

um (21) não apresentaram projetos de pesquisa e 15 não conseguiram concluir a 

monografia nem aprovação em Seminário de Monografia II. 

Constatamos que foi exatamente na turma em que esse gênero não se 

efetivou ou não apareceu como situação inicial para desenvolvimento do trabalho 

monográfico (Turma A), que os alunos não conseguiram avançar na execução de 

seus projetos. Dos dez (10) alunos aí matriculados, apenas dois (2) 

tinham/apresentaram projeto parcialmente concluído e apenas quatro (4), 

conseguiram concluir suas monografias.  

Comparando com os resultados das demais turmas, essa foi a que menos 

avançou na escrita monográfica, embora quatro alunos, dos quais dois não tinham o 
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projeto, tenham concluído a monografia e conseguido a aprovação final, titulação de 

graduado no curso.  

Essa constatação revelou-nos que os gêneros acadêmicos definidores da 

conclusão do curso na graduação de Letras (projeto e monografia), enquanto objeto 

de ensino e de aprendizagem, apresentam, obviamente, realidades distintas em 

cada turma, que devem ser consideradas para a proposição de atividades que 

tratem de pensar e superar as limitações de cada realidade. Foi de suma 

importância para a sistematização dos módulos da SD.  

A outra situação de que falamos, diz respeito ao desempenho dos alunos no 

ato da produção escrita da monografia.  

Chegado o final do semestre 2012.2, retornamos às unidades acadêmicas, 

para coleta das monografias referentes aos projetos coletados e selecionados como 

ponto de partida para a análise. Trinta e cinco (35) monografias foram concluídas e 

depositadas nas unidades acadêmicas, um número equilibrado e satisfatório, se 

comparado ao de vinte e nove (29) projetos.  

O exame das seções das monografias que tomamos para análise resultou 

num padrão de organização retórica relativamente instável para as três habilitações, 

evidenciando o projeto de pesquisa como situação inicial para a tessitura do TCC. 

Nas páginas referentes à “folha de rosto” e à “folha de aprovação” de cada 

monografia depositada nas unidades acadêmicas, do semestre 2012.2, consta que 

apenas dezenove (19) professores, seis (6) de Letras Vernáculas e treze (13) de 

Letras Estrangeiras orientaram esses alunos, atendendo aos critérios de orientação 

exigidos pelo curso, na elaboração e avaliação do TCC.  

O trabalho em análise apresenta coerência teórica, retrata o padrão de escrita 

esperado dos que concluem a graduação em Letras. É, obviamente, fruto daqueles 

que se encontram habilitado, não só para o processo de pesquisa e escrita 

acadêmico-científica, mas para atuar conforme objetivos do curso de sua formação. 

Esse resultado deu-nos outro encaminhamento para a SD: uma SD para a 

análise de gêneros na universidade deve contemplar conteúdos de ensino que 

possam atingir os que, mesmo em fase de conclusão do curso, necessitam assimilar 

e gerenciar melhor suas habilidades. No contexto da pesquisa, os quinze alunos que 

não concluíram a monografia. 

Voltamos ao ponto primeiro de nossa inquietação: a ausência acentuada de 

projetos: se é mesmo a falta do projeto que inviabiliza a escrita monográfica, por que 
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15 e não 21 alunos ficaram retidos no curso, na disciplina? Buscamos resposta no 

perfil do produtor do TCC, nosso próximo ponto de discussão. 

 

 

6.1.2 O perfil do produtor do TCC 

 

 

Dentre as alternativas que nos propiciassem evidenciar o perfil dos 

formandos, recorremos, primeiramente, às atas de resultado final e fichas de 

matrículas, para verificar o perfil desses estudantes ao longo do curso e o 

rendimento semestral em relação à fundamentação teórica e metodológica para o 

processo de pesquisa e para a escrita da monografia, no componente Seminário de 

Monografia II.  

Os dados informativos, acerca do perfil e do rendimento em Seminário de 

Monografia II, no semestre 2012.2, de acordo com as Fichas de Matrícula e as Atas 

de Resultado Final (Anexo ) estão expressos na Tabela 8: 

 

        Tabela 8:  Quadro de rendimento em Seminário de Monografia II. Semestre: 2012.2 

TURMA HABIL. MATRIC. NIVEL. DESNIV. APROV REPROV 

A LP 10 02 08 04 06 

B LI 15 11 04 10 05 

C LP 09 08 01 08 01 

D LE 16 14 02 13 03 

TOTAL 03 50 35 15 35 15 

%  100 70 30 70 30 

Jesus (2012) 

 

De acordo com a Tabela 8, o percentual de aprovados é o mesmo de 

nivelados; situação idêntica entre os reprovados e desnivelados. O total de 

desnivelados matriculados e reprovados em SMII, no semestre 2012.2, é o mesmo. 

Os sujeitos (praticamente os mesmos) são os que não conseguiram escrever a 

monografia pela segunda vez.  

As diferenças tornam-se evidentes quando o percentual é relacionado à 

realidade de cada turma. Na turma A (turma da professora Alice), por exemplo, 

oitenta por cento (80%) dos alunos são desnivelados e sessenta por cento (60%) 
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deles não avançaram na execução de seus projetos. Permanecem desnivelados, 

respondem pelo índice de reprovação superior ao de aprovação. 

Comparamos os resultados da turma da Professora Alice e os da turma da 

professora Candice, que são da habilitação de língua portuguesa. Os dados são 

díspares: na turma da professora Alice, oitenta por cento são desnivelados; na da 

professora Candice, esse índice é, apenas, de onze por cento (11%). Na turma da 

professora Alice, o plano de ensino favoreceu a minoria; na da professora Candice, 

favoreceu a maioria.  

Apenas numa situação esses dados caminham para a mesma direção: as 

atividades de ensino desconsideram a realidade dos desnivelados, quer em sua 

maioria, quer na minoria. Se sessenta (60) e onze (11) por cento dos desnivelados 

não conseguiram avançar (nessas duas turmas), esse desnivelamento é reincidente. 

O rendimento/aproveitamento das turmas da professora Berenice e da 

professora Doralice, das habilitações de língua inglesa e de língua espanhola, 

respectivamente, é praticamente o mesmo. O índice de desnivelamento é pequeno, 

mas se eleva no final: em língua inglesa, passa de oito (8) para dez por cento (10%); 

em língua espanhola, de quatro (4) para seis por cento (6%), totalizando dezesseis 

por cento (16%) do índice de desnivelados, que é de trinta por cento (30%). Os 

catorze restantes (14%) são da habilitação de língua portuguesa, que corresponde a 

quarenta e seis por cento (46%) de todo o desnivelamento. 

Significa dizer que os trinta por cento do universo de pesquisa ainda não 

estão devidamente habilitados para esse letramento. Vão estar novamente entre os 

futuros alunos produtores de monografias, no(s) semestre(s) vindouro(s). O plano de 

ensino para as próximas turmas, portanto, também precisa contemplar realidades 

distintas em cada turma. Logo, a proposição de atividades não deve se descuidar de 

ações que tratem dessa realidade. 

Quanto ao aproveitamento, buscamos as informações com auxílio da 

secretaria da unidade (Faculdade de Letras e Artes-FALA), junto ao Sistema de 

Administração Escolar-SAE. Coletamos dados relativos ao semestre de ingresso 

desses estudantes desnivelados, no curso de graduação, ao semestre de ingresso 

na disciplina Seminário de Monografia II e à sua situação na disciplina/no curso, até 

final do semestre em que produziram o gênero que utilizamos para análise.  

Vejamos esses dados na tabela 9: 

 



152 
 

 

Tabela 9: Ingresso no curso e no componente curricular. Situação em 2012.2 

Alunos Ingresso  
no curso 

Ingresso em  
SM II  

 Semestres 
na disciplina  

Situação 
em 2012.2 

A2 2008.1 2012.1 2 RM 

A4 2003.1 2006.2 13 RM 

A5 2005.2 2009.2 7 RM 

A6 2004.2 2012.1 2 RM 

A7 2005.1 2011.2 3 RM 

A9 2007.2 2012.2 1 RM 

C8 2007.2 2010.2 5 RF 

B2 2007.2 2012.1 2 RM 

B4 2007.2 2011.2 3 RM 

B8 2003.1 2008.1 10 RM 

B11 2008.1 2012.1 *? RM 

B15 *? *? *? RM 

D4 *? *? *? RM 

D12 *? *? *? RM 

D16 *? *? *? RM 

* ? Não consta dado do referido aluno. Aluno vinculado a outra unidade acadêmica. 

Jesus (2014) 

 

O registro dessas informações nos permite visualizar o perfil de cada sujeito 

do universo da pesquisa. Dois, dentre eles, que ingressaram no curso no semestre 

2003.1, apresentam rendimento insatisfatório no componente curricular há dez (10) 

e treze (13) semestres. Apenas um (1) dentre esses sujeitos, ficou retido na 

disciplina pela primeira vez, mesmo assim deveria ter concluído o curso em 2011.2. 

Há entre a situação dos reprovados duas categoria de reprovação: a 

reprovação por média e a reprovação por falta. No entanto, entre os reprovados por 

média (RM), muitos se matricularam, mas não cursaram a disciplina. E entre os que 

eram assíduos aparecia um (C8) reprovado por falta (RF).  

Buscamos informações junto às professoras e constatamos que C8 nunca 

falta aula, mas não entrega a produção do trabalho. Ou seja, mesmo reprovado(a), e 

por falta, o(a) aluno(a) deveria ter um percentual de vinte e cinco por cento (25 %) 

de frequência, relativo às aulas presenciais, à assiduidade.  

Os demais (A2, A5, A6, A7, B8) que não presenciaram as aulas, têm as trinta 

faltas, mas estão na categoria dos que foram reprovados por média (A4, A9), porque 

não produziram a monografia. Ou seja, há um desencontro, uma contradição nos 

critérios de definir a modalidade de reprovação, sendo uma tomada pela outra e 

vice-versa. 

Consideramos esses dados importantes para visibilidade do que se constitui 

reprovação e do que se constitui evasão entre os graduandos. Temos entre os 

sujeitos do universo da pesquisa, alunos que não participaram das aulas e não 
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aparecem suas faltas. A informação que temos é de que o aluno não precisa 

participar das aulas, mas sim entregar o trabalho, pois, mesmo com as trinta faltas, a 

entrega do trabalho, que corresponde a noventa aulas cobre os setenta e cinco por 

cento de frequência obrigatória. 

Há presenças ignoradas em função da não produção do trabalho. Essa 

produção é essencial e deve ser objeto de ensino. Se ignorada a presença, ignorada 

sua inclusão no projeto de “fundamentação teórica e metodológica para o processo 

de pesquisa e escrita da monografia” e, consequentemente, conclusão do curso. A 

evasão é outro agravante, pois o distanciamento não contribui para o 

acompanhamento e a orientação desse aluno. 

Um aluno que está há treze semestres numa disciplina de graduação por não 

produzir o TCC, necessita tomar providências quanto à sua situação: buscar 

orientação sobre o letramento científico e as condições necessárias à aquisição de 

habilidades que lhe proporcione esse saber. E se fazer presente no cotidiano de sala 

de aula. Não há como avançar sem leitura e sem escrita, sem estudo. 

Um professor que tem ciência dessa realidade necessita identificar as causas 

dessa acentuada permanência no curso, ou melhor, da constância dessa não 

produção. É preciso saber por que muitos renovam a matricula na disciplina, mas se 

mantêm ausentes da sala de aula por todo o semestre. 

Atividades que estimulem a (re)produção inicial podem ser essenciais para 

motivar esses estudantes e levá-los a compreender e exercer essas atividades. 

Considerando que quarenta e dois por cento (42%) dos alunos não tinham projetos 

para o processo de pesquisa e escrita da monografia, constatamos que essa 

ausência de projetos se efetiva, exatamente, entre esses alunos desnivelados, que 

cursam a disciplina há dois, três, cinco, sete dez ou treze semestres, sem êxito 

algum. 

Acreditamos que boa parte desses alunos que não tenham concluído a 

produção final da monografia, tenham-na em estágio embrionário, incompleto, em 

título ou em tópicos muito genéricos ou desordenados. Não chegou à produção final 

por insegurança e desestímulo para transpor suas dificuldades, desperdiçando a 

oportunidade de refleti-las e solucioná-las. 

Somente uma proposta didática que lhes permita enxergar as peculiaridades 

desse letramento e reconhecer o projeto de sua pretensão como objeto de 

discussão e de análise das aulas do componente curricular que trata da 
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operacionalização da pesquisa e da produção da monografia, poderá levá-los a 

perceber as condições que os separam da continuidade desse duplo fazer.  

É sobre essa proposta didática que trataremos na seção seguinte. 

 

 

6.2 Proposição e sistematização modular dos conteúdos 

 

 

 As sequências de atividades acadêmicas inseridas em propostas de ensino 

devem ser planejadas a partir da matriz curricular do curso, respeitando-se a oferta 

de componentes que possam atender as especificidades de cada habilitação, de 

forma que as etapas de análise e escrita do gênero sejam ascendentes. Por essa 

razão, as atividades que apresentamos como exemplos, estão relacionadas ao 

núcleo comum do currículo para o curso de graduação em Letras, unidade 

acadêmica em que realizamos a pesquisa. 

 Propomos um conjunto de atividades distribuídas em dois módulos, de acordo 

com o assunto ou conteúdo a abordar, acerca do Gênero: definição, estrutura, 

função discursiva, dentre outras, que possam evidenciar essa prática social 

constituída do universo acadêmico e torná-la acessível e compreensível aos 

membros iniciantes em sua recepção e produção.  

 

 

6.2.1 MÓDULO I - O projeto de pesquisa: o que é e como/quando produzir.  

 

 

A análise das unidades retóricas presentes nas seções desse gênero, em 

versões de autoria dos próprios estudantes, pode (ou deve) ser, preferencialmente, 

o material de ensino e aprendizagem para os que se encontram em momento de 

redação da monografia. O importante é considerar a realidade dos que se 

constituem sujeitos do processo. 

Para os demais graduandos, e escolha do gênero que ocupará o módulo 

inicial da proposta, deve ser direcionada à realidade de cada estágio de formação, 

seguindo a proposta curricular da política do Curso de Graduação.   
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Está na matriz curricular do curso, na oferta do componente Metodologia do 

Trabalho Científico, para o primeiro período da graduação, ao lado de outro 

componente curricular (Produção Textual) que pode auxiliar no trabalho com a 

proposta, pois trata da leitura, escrita e análise de outros gêneros acadêmicos e 

auxilia na observância dos elementos da textualidade e das estratégias de 

processamento da escrita acadêmica.   

As atividades que propomos para esse módulo são organizadas em grupos 

temáticos: 

 

 

1ª. Conhecendo o gênero (Projeto de Pesquisa) 

 

 

 Algumas questões básicas envolvem essa atividade, de natureza apreciativa: 

O que é um projeto de pesquisa? Como está estruturado? Para que é utilizado? 

Quando é utilizado?  

 Denominamos de apreciativa porque se constitui mais de um manipular o 

gênero pelo seu aspecto estrutural e funcional. É o ver para conhecer. Pode ser 

direcionada a qualquer gênero. 

       Atividade 1 

 

 

 

Definição 

Espaço será preenchido com as informações perceptíveis no gênero 

(Projeto de pesquisa) usado como material de análise, em relação ao 

conteúdo temático, ao estilo e ao plano composicional. Gênero discursivo: 

interação entre conteúdo temático, estilo verbal e plano composicional; 

forma-padrão relativamente estável: unicidade na organização de acordo 

com o nível de interação do produtor (escritor/falante) com o gênero 

(escrito, oral). 

 

Composição 

Organização formal: seções/partes constitutivas. Introdução, 

desenvolvimento e conclusão; Formalidade da escrita; Normas técnicas. 

Progressão e ordenamento das sentenças. 

 

Função 

Motivo, objetivo da/para a produção: planejar uma ação/pesquisa 

(Projeto); aplicar conhecimentos teóricos adquiridos (TCC); exercitar-se 

como pesquisador. 

 

Contexto de uso 

Audiência, comunidade em que o gênero é prática social (Projeto: 

Contexto universitário- professores, pesquisadores, alunos de graduação, 

de pós-graduação).  

Josefa (2014) 
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O objetivo é perceber, visualizar os aspectos caracterizadores dos gêneros, 

fazer uma ponte entre o conhecimento de mundo (o saber partilhado) sobre o uso do 

gênero nas esferas sociais e as teorias que abordam esse uso. Ampliar a escala do 

conhecimento genérico e do conhecimento do processo da escrita, pela interação 

com esses conhecimentos, presentes em gêneros especializados (acadêmicos).  

O grau de abstração incide sobre a forma, a estrutura em que se moldam os 

discursos, de acordo com as especificidades exigidas pelos gêneros, favorecendo o 

entendimento gradativo dos estudos bakhtinianos que abordam o gênero como 

resultante de três elementos básicos – o conteúdo temático, o estilo e o plano 

composicional (BAKHTIN, 2003), sem, para isso, comprometer a criatividade do 

produtor.  

 

 

2ª. Examinando o gênero Projeto de Monografia 

 

 

   Após a fase apreciativa, o olhar sobre o gênero torna-se especulador, 

examinador do material genérico. As questões giram em torno dos aspectos 

sociodiscursivos: De que trata o projeto? Quem o escreveu? Qual o público alvo (os 

interlocutores)? Está organizado em quantas partes? Quais são as partes? Que 

termos, registros de linguagem foram utilizados? Que corrente teórica e área do 

conhecimento abordam o estudo? 

Atividade 2 

O gênero: Função, caracterização, contexto de uso; momento e lugar da produção;  

 

Evento  

comunicativo 

Discurso, interlocutores, propósitos sociais;  

A interlocução é o campo de ação do gênero. O ato enunciativo é o 

princípio da relação entre os interlocutores e entre estes e o objeto do 

discurso. Permite o diálogo com o conhecimento. 

Organização Prototipicidade, estabilidade, previsibilidade; A produção discursiva se 

efetiva em seções, dispostas em um roteiro/cronograma. 

 

Estilo 

Estruturação, ordenação das partes constitutivas do texto; as marcas 

linguísticas indicadoras dos posicionamentos, das avaliações; o tom, a 

forma de dizer por meio do discurso já posto, dentre outros. 

Josefa (2014) 
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 O aluno deve tomar conhecimento de que um projeto de pesquisa (ou 

qualquer gênero que se origine de um ato investigativo) deve apresentar roteiro e 

que tem um contexto próprio de uso, pelo manuseio de certo número de projetos 

(gêneros), de campo do conhecimento e de atos investigativos diversos. Identificar 

termos e formalidades da linguagem em que são registradas as informações. É o 

analisar para saber. É enxergar o gênero pelo seu conteúdo, pelos efeitos de sentido 

e pelos propósitos comunicativos que o materializam.   

 Similar à anterior, essa atividade aguça a atenção do aprendiz para os 

conhecimentos modalizadores do gênero enquanto produção de uma comunidade 

especializada, com  propósitos comunicativos definidores e geradores das práticas 

em que realizam e divulgam a (re)construção do conhecimento científico.  

 Encaminha a reflexões sobre o gênero como prática sociocomunicativa 

escrita para atender a formalidades de eventos comunicativos: concepção de gênero 

como ato comunicativo para a realização de propósitos sociais. 

 

 

3ª Identificando o gênero Projeto de Pesquisa como prática institucionalizada 

de uma comunidade acadêmica. 

 

 

 Nessa etapa de interação com as teorias sobre o gênero, a concepção 

de escrita/fala configura-se de forma diferenciada: o aprendiz assume o lugar de 

produtor (escritor/falante), é membro de uma comunidade discursiva (pesquisador 

professor- pesquisador aluno) e pertence a uma esfera social especializada. Produz 

discurso para atender a propósitos comunicativos reconhecidos e adquire novas 

competências para abordar o gênero.  

Amplia sua concepção da interação autor-texto-leitor pelo exercício da 

observância ao dinamismo do fazer acadêmico.  

Atividade 3 

 

     

       

 

GÊNERO 

 

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 

PROPÓSITO COMUNICATIVO 

COMUNIDADE DISCURSIVA 

MOMENTO E LUGAR DE PRODUÇÃO;  

USO DE ESTRATÉGIAS COGNITIVAS PARA O ALCANCE/ ATINGIR 

DOS PROPÓSITOS COMUNICATIVOS 
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LETRAMENTO ACADÉMICO E NORMATIZAÇÃO 

ESTRUTURAÇÃO, ORDENAÇÃO DAS PARTES, MARCAS 

LINGUÍSTICAS. 

Josefa (2014) 

 

É necessário lidar com diversos planos que agucem a reflexão sobre a leitura, 

análise e produção dos gêneros para assimilar sua natureza composicional. Em 

nosso trabalho, o manejo de teorias e dos aspectos técnicos da linguagem que 

abordam o gênero se deu por meio dos modelos estruturais metodologicamente 

elaborados (Swales, 1990) para estudar o comportamento dos enunciados que dão 

forma ao gênero enquanto produto da ação acadêmica que possibilita ao produtor 

em formação, apreciar, criticar e produzir o conhecimento que o faz cientista da 

pesquisa e da escrita intelectualizada.  

Cada gênero (ou seção de um gênero) tomado para análise é material para 

essa identificação. Em nosso trabalho, por exemplo, embora não haja a seção de 

metodologia entre os exemplares do gênero monografia, são visíveis as informações 

que apontam as metodologias de investigação utilizadas pelos monografistas (os 

membros iniciantes que integram a comunidade discursiva) para realizarem esses 

propósitos sociais inerentes ao ato investigativo. 

 Os aportes de referência para essa atividade estão disponíveis numa vasta 

literatura produzida por pesquisadores brasileiros, inspirados na abordagem 

sociorretórica, por nós utilizados no segundo capítulo desse trabalho. 

Recomendamo-los como material didático e de suporte para a interação dos 

estudantes com as teorias sobre o gênero, à medida que forem levados a refletir 

sobre tais conhecimentos. 

 

 

4ª. Produzindo o gênero Projeto de Pesquisa 

 

 

Realizadas as reflexões precedentes, passa-se ao exercício da escrita do 

gênero, sempre analisando os aspectos de ordem estrutural/composicional, o estilo 

verbal e a abordagem temática em que o objeto de discussão é apresentado: projeto 

de pesquisa, resumo, artigo, dentre outros. 
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O foco na análise das produções são as marcas linguísticas com que o 

produtor pesquisador contextualiza, situa e apresenta seu trabalho em dado gênero 

ou seções desse gênero, feita com base nos estudos aplicados do modelo CARS 

(Swales, 1990), que fundamentam nosso estudo e nos servem de parâmetro para a 

análise das seções do gênero monografia, para a qual traçamos a OR que aqui 

apresentamos, como resultado desse nosso estudo. 

Sugerimos que o projeto seja utilizado como objeto de análise das seções de 

metodologia e revisão da literatura, mas não vamos apresentar um exemplo porque 

ela é similar à do próximo módulo. Mas não podíamos deixar de apresentar nesse 

módulo por ser parte da sequência didática dessa seção. 

Conforme objetivo e questão dessa pesquisa, a realidade que se nos 

apresenta para a elaboração de atividades coletivas, num primeiro momento, está 

diretamente relacionada ao projeto de pesquisa. Queríamos saber que roteiro 

composicional os estudantes de Letras utilizam para a produção e constituição das 

seções de suas monografias. Percorremos as etapas explicitamente reconhecidas 

para que uma pesquisa se realize e, ao final, chegamos à conclusão de que o roteiro 

composicional que esses estudantes utilizam para é o projeto de pesquisa. 

 Poderá um ou outro desses gêneros, que se constituem objeto de análise 

desses componentes, vir a ocupar as atividades do primeiro módulo, conforme 

sejam as necessidades da sala de aula para a qual sejam direcionadas as atividades 

propostas.  

A proposta de SD para os que estão cursando Seminário de Monografia I, 

portanto, deve contemplar a análise do projeto de pesquisa. É importante resgatar o 

aprendizado sobre as definições e os usos sociais do gênero (o que é como e 

quando e para que produzi-lo) e analisar a sua estrutura retórica (relações que se 

estabelecem entre as seções do texto e entre as sentenças que constituem as 

informações de cada parte). 

Partir de versões preliminares para as reescritas e fazer comparações, a fim 

de perceber as etapas de reelaboração, ressignificação do material produzido, entre 

os elementos que se queira fazer enxergar. 
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6.2.2 MÓDULO II - Análise sociorretórica das seções de monografia 

  

 

Outra opção para o trabalho com a SD que apresentamos, está direcionada 

para os alunos do período final da graduação, conforme o perfil da turma e os 

estágios de produção em que se encontram esses graduandos. 

Com base na análise da estrutura e distribuição das unidades/sentenças 

linguísticas em movimentos retóricos, apresentada por Motta-Roth e Hendges na 

seção de introdução de artigos acadêmicos, o projeto de SD será conduzido para a 

análise das seções de monografia, considerando, reafirmamos, o perfil dos 

produtores. 

As atividades constantes da SD, nesse módulo, são direcionadas para a 

análise das seções de monografia, objeto de estudo de nossa investigação. 

Sugerimos a análise da estrutura padrão de distribuição das informações-sentenças 

linguísticas- em propósitos comunicativos e unidades retóricas, a partir dos modelos-

guias que construímos a análise dos dados de cada seção, conforme fizemos nesse 

trabalho.  

 

 

1ª Organização retórica da Introdução de monografia em construção 

 

 

 A partir do modelo-guia para análise de introdução (Figura18, p. 66) analisar 

exemplares de introduções de monografia em fase de escrita inicial, para 

identificação dos propósitos comunicativos (PC) e das unidades retóricas (UR). Em 

seguida comparar o resultado com o padrão obtido em versões finais do trabalho. 

Após e identificação, discutir as constatações, observando o nível de 

interação com a escrita numa e noutra produção, a ordem em que as unidades 

aparecem, as especificidades encontradas. 

  Apresentamos como exemplo a análise de versões finais de introduções de 

monografia. A comparação se efetiva entre Habilitações diferentes (LP-PI-LE), pois 

não trabalhamos com versões iniciais. 
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Atividade 4 
OR da Seção Introdução de Monografia- Propósito Comunicativo 1 – Apresentar/justificar a pesquisa 

LP LI LE 

11. Contextualizando o trabalho 
12.Apresentando tópico/ 
tema/obra/pesquisa  
6. Discutindo tópico central 
/conteúdo/temática  
3. Revisando pesquisas prévias  
1 Alegando centralidade do 
trabalho  
7 Delimitando área/ campo de 
estudo  
8. Delineando os objetivos da 
pesquisa  
16 Indicando/citando literatura 
especializada 
15. Apontando 
questões/hipóteses de pesquisa        
5 Fornecendo dados do 
autor/obra              
5 Apresentando dados da obra 
literária      
57. Indicando 
contribuição/resultado esperado             

11. Contextualizando o trabalho 
12. Apresentando tópico/  
tema/obra de pesquisa 
6 Discutindo tópico central 
/conteúdo/temática 
7. Delimitando área/ campo de estudo  
8. Delineando os objetivos da 
pesquisa  
3 Indicando revisão de pesquisas 
prévias 
9. Apontando lacunas em estudos 
prévios 
81 Indicando centralidade do trabalho 
15 Apontando questões de pesquisa 
57.Indicando contribuição/resultado 
esperado             

11Contextualizando o trabalho 
12.Apresentando tópico/ tema/obra 
de pesquisa 
6 Discutindo tópico central/ 
conteúdo/temática 
16. Relacionando pesquisa com a 
literatura 
3. Revisando pesquisas prévias 
1 Indicando centralidade da 
pesquisa 
7. delimitando área/ campo de 
estudo 
8.Delineando os objetivos da 
pesquisa 
10. Apontando lacunas em estudos 
prévios 
11. Apontando questões/hipóteses 
de pesquisa 
36 .Estendendo/continuando 

pesquisa prévia 
40.Assumindo vínculo/ atuação 

profissional 
74.Contribuindo com a 

academia/ciência 
73. Contribuindo com o ensino 
57. Indicando 
contribuição/resultado esperado   

Jesus (2014) 

 

São sugestões para alunos em processo de redação do trabalho monográfico, 

em fase de conclusão de curso, mas de igual importância para o ato de produção de 

qualquer gênero acadêmico. Permitem a análise comparativa da estrutura e da 

escrita das seções que compõem o gênero monografia em construção (poderá ser o 

artigo de pesquisa na área), com a escrita e estrutura das seções de monografias já 

produzidas e depositadas nas unidades acadêmicas.  

No exemplo que apresentamos (atividade 4), os produtores apresentam 

padrões diferenciados de OR para apresentar e justificar suas pesquisas. Mas 

podemos observar que todos se utilizam das mesmas unidades e na mesma 

progressão, para iniciar o trabalho e finalizam com a mesma unidade retórica 

também.  

Há mais algumas de uso comum que não seguem a mesma ordem, pois 

estão intercaladas com outras, restritas ao contexto de produção na área do 

conhecimento: Em LP, por exemplo, há pesquisas ligadas aos estudos literários, que 

abordam características ligadas a autor, obra, movimento, peculiaridades que não 
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vão aparecer nas demais, pois exploram outras informações e reflexões 

relacionadas aos estudos linguísticos. 

É uma atividade para pensar sobre as funções e os tipos de informações 

pertinentes a cada seção para contextualização e apresentação do seu objeto de 

estudo: reconhecer os princípios de autoria e de utilização do discurso do outro, 

verificar o rigor técnico-científico e retórico da linguagem, dentre outros. 

A análise do padrão retórico das seções (ou do gênero) auxilia na 

compreensão de procedimentos como o da revisão da literatura, que favorece traçar 

o estado da arte do estudo e fornece elementos funcionais, pragmáticos para a 

adequada distribuição de informações aos propósitos da seção que aborda as 

contribuições teóricas para a investigação. 

Após a realização dessas atividades, os alunos passarão à análise das 

seções de suas próprias monografias, com a realização de seminários para a 

socialização das pesquisas e apreciação dos colegas, conforme necessidade. É 

aconselhável, também, a leitura e análise de material de normatização, impresso ou 

online, para observação e utilização desses recursos de forma adequada, quando 

requisitado. 

 

 

2ª O gênero artigo de pesquisa como objeto da revisão da literatura  

 

 

 O modelo CARS (Swales, 1990), adaptado por Motta-Roth; Hendges (2010) é 

o parâmetro de análise que utilizamos para essa ação didática. O objetivo é reunir 

artigos diversos que discutam o objeto de estudo tomado para pesquisa, construir o 

estado da arte. Possibilita a identificação de todas as seções do gênero, a revisão 

da literatura prévia relevante para a pesquisa e a interação com os propósitos e 

unidades utilizados para fundamentar o estudo.  

 Tomar conhecimento da literatura prévia é tarefa essencial no 

desenvolvimento de pesquisas e na redação de gêneros acadêmicos. Permite a 

familiaridade com a produção do conhecimento existente na área, evidencia e/ou 

amplia novas possibilidades de pesquisa, empresta uma voz de autoridade e 

posicionamento intelectual (2010, p.90) ao discurso, enfim estabelece o território 

para o pesquisador situar sua pesquisa no universo da produção científica. 
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Vamos analisar, dentro da revisão, as marcas linguísticas usadas para fazer 

referência a estudos prévios e tomar o discurso do outro, por meio das citações. As 

marcas de autoria - discurso do autor- outro- heterogeneidade dos discursos- que 

vamos identificar são verbos presentes nas citações e  referências a autoridades na 

área do conhecimento.  

Vejamos os exemplos:  

Atividade 5 

Verbos de citação Verbos de Procedimento 

Verbo no presente  
O autor/documento citado é Sujeito 
gramatical do dizer 
 

Verbo no presente ou futuro 
O autor citado é referência /autoridade para o 
sujeito gramatical do dizer 

 

De acordo com Gregolin (2003a), são 
quatro nomes que estão no fundamento da 
AD derivada de Pêcheux que vão influenciar 
suas propostas 

Listamos três das mais importantes formas de se 
definir e classificar as unidades fraseológicas, ou 
seja, os conceitos resultantes de pesquisas de Julio 
Casares (1969), Ruiz Gurillo (1997) e Corpas 
Pastor (1996), 

Coutinho (2004, p.23) esclarece que; Assim 
afirma Coutinho (2004, p. 23-24): 

Em nossa pesquisa, adotaremos a classificação de 
Corpas Pastor (1996), 

Os PCNs afirmam que: Ainda os PCNs 
defendem que: 
 

 
- 

[...] Barcelos (2001, p. 87) assevera que - 

Josefa (2014) 

 

As escolhas feitas pelo pesquisador, entre as possibilidades do eixo 

paradigmático da enunciação para compor o seu discurso (modos de dizer) e 

distribuir as informações que dão suporte e hierarquização a suas reflexões, é que 

dão singularidade ao seu discurso: maneiras de dizer, maneiras de fazer com e por 

meio do discurso do outro. O emprego dos verbos indica maior ou menor grau de 

certeza nas afirmações.  

Tais exercícios são processos mentais que ampliam a competência para 

efetuar essas escolhas, para a opção pelo uso de unidades ou funções retóricas que 

revelem o interagir com o conhecimento e com as possíveis manifestações formais 

em que podemos apresentar o conhecimento retomado, avaliado e reelaborado. 

Sem esse laboratório experimental, em que o cientista é analista do texto e 

esse é fruto de sua própria ação, sem essa real ação comunicativa, indispensável 

para a abstração de conteúdos, teorias e análise de gêneros, o aluno/pesquisador 

iniciante tem dificuldade de transitar de uma a outra condição de produção. 

 

 



164 
 

 

VII CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve como eixo central, a descrição do padrão de 

organização retórica que norteia a produção das monografias de graduação dos 

estudantes do curso de Letras e, a partir desse resultado, a proposição de uma 

sequência didática como ferramenta para o ensino-aprendizagem dos gêneros 

discursivos na universidade.  

Para o alcance dos objetivos dessa proposição, duas questões foram 

fundamentais: revisar a literatura atuante na área e coletar os dados necessários 

para a ação investigativa e redação do trabalho. 

Por meio da revisão, situada no segundo capítulo, inteiramo-nos das 

pesquisas que tomam o gênero discursivo como objeto de análise, em especial as 

que tratam da análise dos gêneros utilizados no seio acadêmico, com foco nos 

aspectos relacionados ao processo de sistematização da produção dos gêneros com 

propósitos definidos e requisitados para conclusão de cursos de graduação. 

Pela coleta de trabalhos chegamos à adequação dos procedimentos de 

análise necessários para a identificação do padrão retórico das seções de gêneros 

presente no corpus da pesquisa e para a apresentação de uma sequência didática 

para a análise dos gêneros em situações de uso, consultamos documentos de 

registro da vida e do desempenho escolar dos graduandos. 

Em relação ao esquema tipológico dos trabalhos analisados, ficou constatado 

que os alunos não encontram dificuldades em traçar um roteiro para suas intenções 

de pesquisa. As dificuldades estão ligadas ao conteúdo, à escolha de informações 

que necessitam formular para as seções que compõem esse roteiro.  

Outro aspecto indicado pela investigação diz respeito à abordagem dos 

gêneros acadêmicos. Embora a produção ou construção do conhecimento não tenha 

se efetivado satisfatoriamente nos períodos finais do curso, uma vez que o número 

de evasão e/ou repetência tem sido ascendente nos últimos semestres, o gênero 

aparece como objeto de ensino-aprendizagem em todos os componentes 

curriculares tomados para análise: Metodologia do Trabalho Científico; Produção 

Textual, Seminário de Monografia I e Seminário de Monografia II. 

O ponto de maior distanciamento entre os produtores, por habilitação é 

demarcado pela utilização das unidades retóricas na seção introdutória das 
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monografias. No plano macro-estrutural, os monografistas de Língua Espanhola e de 

Língua Portuguesa situam e distribuem as informações em três propósitos 

comunicativos. Os de Língua Inglesa fazem a distribuição em dois. 

No nível micro-estrutural, para apresentar e justificar a pesquisa, cem por 

cento dos produtores de Língua Espanhola fizeram uso de doze (12) unidades 

retóricas. Os de Língua Portuguesa e os de Língua Inglesa utilizaram seis (6) e três 

(3) unidades, respectivamente.  

Nas demais seções, os propósitos são os mesmos. Em maior ou menor nível 

de ocorrência, as funções sociais que estão disponibilizadas para o “estabelecer o 

nicho” e “ocupar o nicho”, conforme os postulados swalesianos, foram 

satisfatoriamente utilizados pelos monografistas.  

Tais aspectos constatam que nas interações discursivas que constituem as 

relações sociais entre os professores e os graduandos, em aulas de Seminário I e 

de Seminário II, o processo de ensino-aprendizagem do gênero vai se efetivar por 

meio de planos de atividades didáticas diferentes, projetados para essas distintas 

realidades. 

 A análise e discussão dos dados coletados nos encaminharam para o alcance 

dos resultados esperados, conforme os objetivos traçados para tal. Consideramos a 

seleção do objeto de estudo a primeira contribuição desse estudo, destinado ao 

ambiente que nos serviu de campo e laboratório de pesquisa e a outros contextos 

que possam dele se utilizar.  

Por meio das contribuições teóricas selecionadas, comprovamos nossas 

hipóteses de que as seções da monografia podem ser organizadas a partir de uma 

sequência didática para a análise do gênero acadêmico sob os aportes 

sociodiscursivos de Bakhtin ([1979]2003) e os sociorretórico de Swales (1999).  

Considerando-se as especificidades de cada seção ou evento que se agreguem 

para integrar um novo plano composicional (hipergênero), traçamos um modelo de 

OR para cada seção, com dados extraídos das seções de monografias analisadas e 

apresentamo-los como sugestões de atividades para subsidiar a prática de pesquisa 

e escrita acadêmico-científica. 

Uma segunda contribuição é dar visibilidade às ações de pesquisa, 

construção do conhecimento e de letramento acadêmico, pensadas e vivenciadas no 

cotidiano de sala de aula, e viabilizar meios de superar as dificuldades geradas no 

seio desse fazer, frutos das limitações e inexperiências dos que chegam e se 
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inserem na ambiência interna em que aprender é construir o objeto do próprio 

conhecimento que se quer aprender.  

E uma terceira contribuição é a própria pesquisa, uma ação pioneira na 

análise de gênero, à luz da sociorretórica, que descreve, uma a uma, cada seção 

concebida como unidade independente, autônoma, em termos de propósitos e 

funções, e como um membro a solidarizar-se com outros, para constituir 

harmoniosamente o gênero monografia, fruto do interagir entre o aprender e o fazer, 

produzido por estudantes em final da graduação.  

Uma quarta e última contribuição é a proposta de SD. Oferecemos uma 

proposta de trabalho sistematizado, com atividades que oportunizam o estudo das 

teorias que tratam a estrutura retórica do gênero e que são aplicáveis ao ensino, 

motivando a prática de leitura, escrita e análise dos gêneros. 

A análise das marcas de formalidade presentes nas proposições que denotam 

a intenção do autor e sua relação com o interlocutor é outro ponto que merece ser 

destacado. As escolhas feitas pelos autores, entre as unidades retóricas possíveis 

para estabelecer o território do estudo, apresentar o foco teórico que dá sustentação 

à progressão discursiva do texto é motivação para estudos futuros.  

Consideramos positivas as mudanças expressas nas ementas dos 

componentes curriculares, em relação à abordagem dos gêneros. Mas observamos 

que essas mudanças não avançaram, ainda, na escolha do material de referência 

para a análise dos gêneros, de forma que oportunizem ao aluno, a capacidade de 

pensar a produção do gênero e de reconhecer as características inerentes a esse 

gênero e a essa produção.  

Embora o projeto de pesquisa seja o ponto chave para o processo de 

pesquisa e de escrita monográfica, o encaminhamento das atividades que orientam 

esses procedimentos não contempla a realidade de todos os sujeitos que delas 

participam. Os que não avançam precisam de um projeto de ensino que os faça, 

vencer seus limites, caminhar com os outros. 

Acreditamos que, ao aderir a um plano de trabalho dessa natureza, que leve o 

aluno a reconhecer e superar seus limites, a instituição escolar poderá contribuir 

para a formação de sujeitos pesquisadores, formadores, produtores e autores 

proficientes do conhecimento. 
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ANEXO A 
 

Matriz Curricular do Curso de Letras- núcleo comum 
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ANEXO B 
Programas de Componentes Curriculares – PGCC 

 
1 Metodologia do Trabalho Científico 
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2 Metodologia do Trabalho Científico – Português 
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3 Produção Textual- Português 
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4 Produção Textual- Espanhol 
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PROGRAMA GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR- PGCC

1
 

 
I    IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1.1 Natureza do componente: Disciplina 

1.2 Nome do componente: Produção Textual    CÓDIGO:  0401033-1     CRÉDITOS:  4        C/H:   60    

Curso: Letras – Língua espanhola Período: 1º Turno: Noturno (Apodi) /Vespertino (Central)   Ano/Semestre: 2012.2 

Professor (a):  

II EMENTA 

Leitura, escrita e análise de gêneros textuais acadêmicos (resumo, resenha e seminário). Elementos responsáveis pela textualidade. 
Atividades e estratégias de processamento da escrita acadêmica. 

III OBJETIVOS 

1) Apresentar teorias a partir das quais a produção textual pode ser pensada; 
2) Levar o aluno a refletir sobre a importância da interação escritor-texto-leitor; 
3) Ler, analisar e produzir os gêneros acadêmicos; 
4) Promover atividades de escrita e reescrita de textos acadêmicos. 

IV CONTEÚDO 

1) Concepções de Texto e leitura; 
2) Sistema de conhecimento e processamento textual; 
3) Texto e contextualização; 
4) Coerência Textual, fatores de textualidade e Metarregras de Charolles (1988); 
5) Coesão  e progressões referencial e seqüencial; 
6) Tópico discursivo; 
7) Estudo do parágrafo como unidade de composição do texto; 
8) Operadores argumentativos; 
9) Gêneros textuais/discursivos e sequências textuais; 
10) Gêneros acadêmicos: resumo/abstract, resenha, artigo acadêmico, seminário (exposição oral), Comunicação oral e painel; 
11) Intertextualidade no discurso acadêmico (modos de referência ao discurso do outro); 
12) Práticas de citação e Referências nas Normas da ABNT. 

V METODOLOGIA 

Aulas expositivas: leitura e discussão de textos teóricos; 
Aulas práticas: atividades de análise textual e produção de gêneros acadêmicos orais e escritos; 
Orientação individual em atividades de escrita; exercícios de correção e avaliação de textos. 

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Participação do aluno nas aulas teórico-expositivas; atividades de análise textual; produção de gêneros acadêmicos; Seminários. 

VII REFERÊNCIAS 
BÁSICA: 
CAVALCANTE, M. M. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012.  
COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais . 2. ed. rev. ampl. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 
EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração Edit orial, 2008. 
GONÇALVES, H. A. Manual de monografia, dissertação e tese.  São Paulo: Avecamp, 2008. 
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006 . 
_______. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.  
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; MARTINELLO, A. F. Leitura e produção textual : gêneros textuais do argumentar e expor. 2ª ed. Pe trópolis: Vozes, 2011. 
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo: leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos 1. São Paulo: Parábola, 2004.  
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES 

A bibliografia pode ser mudada ao longo da disciplina.  
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6 Seminário de Monografia II 
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Anexo C 
Atas de Resultado Final - Seminário de Monografia II: 2012.2 
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Anexo D 

Esquema tipológico de projetos e monografias 
Informações macroestruturais dos projetos e monografias analisados  

Autor Projeto: título/estrutura Monografia: título/estrutura 

A1 O discurso litero-religioso em “as 
crônicas de Nárnia 

O interdiscurso litero-religioso em o leão, a 
feiticeira e o    guarda roupa de C.S. Lewis 

Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Delimitação do tema 
Objetivos 
Justificativa  
Fundamentação teórica 
Metodologia 

Capa 
Folha de Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Sumário 
Considerações iniciais 
Capítulo I- Teórico (AD) 
Capítulo II- Teórico 
Capítulo III- análise  
Considerações Finais 
Referências 
Notas de Fim 

A3   O discurso da resistência de Mossoró: 
analisando cordéis 

O discurso da resistência na cidade de Mossoró 
em materialidades discursivas de cordel 

Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Delimitação do tema 
Objetivos 
Justificativa 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Proposta de sumário 
Referências 
 

Capa 
Folha Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico (AD) 
Capítulo II- Análise (Cordéis)  
Considerações Finais 
Referências 

C3 A construção ficcional das 
personagens femininas “helena” e 
“conceição”: uma visão histórica e 
social da mulher na literatura. 

Helena: a representação feminina de expressão 
machadiana 

Capa  
Folha de Rosto 
Sumário 
Delimitação do tema 
Objetivos 
Justificativa  
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Proposta de Sumário 
Referências 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe  
Resumo 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Análise 
Considerações Finais 
Referências 

C4 A representação da figura feminina em 
Macunaíma: mulheres e modernismo 

Mulher e poder em Macunaíma 

Capa  
Folha de Rosto 
Sumário 
Delimitação do tema 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
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Objetivos 
Justificativa 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Proposta de Sumário 
Referências 

Agradecimento 
Resumo 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Análise 
Considerações Finais 
Referências 

B3 
Atividades lúdicas como estratégias de 
aprendizagem na aquisição de língua 
inglesa: crenças dos alunos 

Atividades lúdicas como estratégias de 
aprendizagem na aquisição de língua inglesa: 
crenças dos alunos 

 
Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Problemática  
Justificativa 
 Objetivos  
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Referências 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Resumo 
Abstract 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Teórico 
Capítulo III- Análise 
Considerações Finais 
Referências 
Anexos 

B6 
Análise contrastiva do ensino-
aprendizagem de língua inglesa no 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental 
maior nas escolas públicas e privadas 
de Mossoró 

Análise contrastiva do ensino-aprendizagem de 
língua inglesa no primeiro ciclo do Ens. 
Fundamental maior nas escolas públicas e 
privadas: concepções teóricas 

Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Problemática  
Justificativa 
 Objetivos 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Ref. Bibliográficas 

Capa 
Folha Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Resumo 
Abstract 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Teórico/Fundamentação 
Considerações Finais 
Referências 

B5 A sombra e a persona da personagem 
Heathcliff de Wuthering Heights. 
S/O 

A sombra e a persona da personagem Heathcliff 
de Wuthering Heights. 

Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Problemática  
Justificativa 
 Objetivos 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Ref. Bibliográficas 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Abstract  
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Fundamentação 
Capítulo III- Análise 
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B12 ? Análise da abordagem avaliativa dos professores 
de inglês do ensino fundamental da Maísa, 
Mossoró-RN. 
 

? Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Abstract  
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II-  

D2 Uma análise discursiva da figura 
feminina em textos publicitários 
veiculados na revista Hoy Mujer. 

A construção da imagem feminina na revista Hoy 
Mujer: uma análise discursiva 

Capa  
Folha de Rosto 
Sumário 
Introdução 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Proposta de Sumário 
Referências 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Resumen 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Análise 
Considerações Finais 

D10 
Reflexões acerca do fenômeno 
fraseológico: contribuições teóricas 
para o ensino da fraseologia espanhola 

Reflexões acerca do fenômeno fraseológico: 
contribuições teóricas para o ensino da 
fraseologia espanhola 

Capa  
Folha de Rosto 
Sumário 
Epígrafe 
Título/tema/problema/objetivos 
Introdução 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Proposta de Sumário 
Referências 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Resumen 
Lista de Figuras 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Análise 
Considerações Finais 
Referências 
Anexos 

D7 ? Um panorama descritivo da situação atual de 
ensino da língua espanhola na cidade de 
Mossoró 

 Introdução 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Proposta de sumário 
Considerações finais 
Referências 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Dedicatória 
Dedicatória 
Agradecimento 
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Resumo 
Resumen 
Lista de Abreviaturas 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II- Fundamentação  
Capítulo III Análise 
Considerações Finais 
Referências 
Anexos 

D8 As variações linguísticas do espanhol 
no Núcleo de Estudos e Ensino de 
Línguas da UERN 

As variações linguísticas do espanhol no Núcleo 
de Estudos e Ensino de Línguas da UERN 
 

 Sumário 
Introdução 
Fundamentação teórica 
Metodologia 
Cronograma 
Proposta de Sumário 
Referências 
Anexos 

Capa 
F. Rosto/Catalogação 
Folha de Aprovação 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo 
Resumen 
Lista de gráficos 
Lista de Abreviaturas e Siglas 
Sumário 
Introdução 
Capítulo I- Teórico 
Capítulo II-  Análise 
Considerações Finais 
Referências 
Apêndices 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


