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Explicar e diferenciar conceitos de semântica e 
pragmática não é tarefa simples. Ambas não 
podem ser vistas pelo homem tão somente como 
disciplinas, nem mesmo tão somente como 
ciências, mas como parte integrante de suas 
mentes, atuantes em seu cognitivo e 
metacognitivo.  

Então a pragmática tão hábil em sua argumentação 
convenceu a semântica a ela se fundir, dizendo 
que apesar de serem de contextos diferentes, elas 
tinham muito em comum, e logo a semântica 
percebeu no processo de fusão que algo estava 
sendo construído: era o significado. Então 
observaram que sempre que se separavam o 
significado se mostrava incompleto.  

(Reescrito baseado na versão de Vitória de Santo 

Antão) 



 

RESUMO 

 

O processo comunicativo é essencial para a existência humana e nele lançamos 

mão de diversos tipos de linguagem verbal e não verbal. A linguística é a ciência 

que estuda a linguagem humana e por se tratar de um campo muito vasto, 

subdivide-se em diversas áreas. Uma destas áreas é a pragmática, de que trata 

este trabalho. Para comprovar a importância dos estudos com ênfase nos 

aspectos pragmáticos no discurso acadêmico, especificamente das máximas 

conversacionais de Grice, realizamos esta pesquisa com o objetivo geral analisar 

comparativamente os resumos monográficos em língua portuguesa e suas 

versões em língua espanhola, buscando identificar as violações das máximas de 

Grice. E, como objetivos específicos, selecionar e analisar o corpus, analisar 

comparativamente o uso das violações das máximas conversacionais de Grice 

nos resumos das monografias dos sujeitos do estudo.  Identificar os movimentos 

retóricos que mais apresentam violações, bem como quantificar estas; E, por fim, 

interpretar os dados coletados. Para dar luz aos caminhos deste estudo, 

respaldamo-nos nos trabalhos de teóricos e estudiosos da área, dentre os quais 

Grice (1957-1967), Austin (1962), Searle (1969), Morris (1959), Frías Conde 

(2001), Fiorin (2002), Betancourt (2012) e Silva, Ferreira e Alencar (2014). Esta é 

uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa de um corpus composto por 

10 resumos de monografias de alunos do Curso de Letras da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte-UERN e de suas respectivas versões em língua 

espanhola, perfazendo, assim, 20 textos. Ao final da análise, constatamos que os 

resumos, apresentavam os movimentos retóricos recomendados por 

pesquisadores que tratam da produção textual, e ainda, que os resumos 

apresentavam violações das máximas de Grice. Em nossas considerações, 

refletimos acerca da competência pragmática e de sua importância para o 

processo de interação. Deixamos, ainda baseados nos resultados, nossas 

interpretações acerca dos dados coletados.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Pragmática.  Máximas Conversacionais. Resumos 

Monográficos. 

 



 

RESUMEN 

 

 

El proceso comunicativo es esencial para la existencia humana y utilizamos 

diversos tipos de lenguaje verbal y no verbal. La lingüística es la ciencia que 

estudia el lenguaje humano y, debido al hecho que es un campo muy grande, se 

subdivide en varias áreas. Una de estas áreas es la pragmática, que trata este 

trabajo. Para demostrar la importancia de los estudios con énfasis en aspectos 

pragmáticos en el discurso académico, específicamente las máximas 

conversacionales de Grice, realizamos esta investigación con el objetivo general 

de analizar comparativamente los resúmenes monográficos en idioma portugués y 

sus versiones en español, buscando identificar las violaciones de las máximas de 

Grice. Y, como objetivos específicos, seleccionar y analizar el corpus, analizar 

comparativamente el uso de violaciones de las máximas conversacionales de 

Grice en los resúmenes de monografías de los sujetos del estudio. Identificar los 

movimientos retóricos que presentan la mayoría de las violaciones, y cuantifícalos; 

Y, finalmente, interpretar los datos recopilados. Para arrojar luz sobre los caminos 

de este estudio, apoyamos el trabajo de los teóricos y académicos del campo, 

incluidos Grice (1957-1967), Austin (1962), Searle (1969), Morris (1959), Frías 

Conde (2001), Fiorin (2002), Betancourt (2012) y Silva, Ferreira y Alencar (2014). 

Esta es una investigación del enfoque cualitativo y cuantitativo de un corpus 

compuesto por 10 resúmenes de monografías de estudiantes del Curso de Letras 

de la Universidad Estatal de Río Grande del Norte-UERN y sus respectivas 

versiones en español, que conforman 20 textos. Al final del análisis, encontramos 

que los resúmenes presentaban los movimientos retóricos recomendados por los 

investigadores que se ocupaban de la producción textual, y que los resúmenes 

presentaban violaciones de las máximas de Grice. En nuestras consideraciones, 

reflexionamos sobre la competencia pragmática y su importancia para el proceso 

de interacción. Dejamos, aún en función de los resultados, nuestras 

interpretaciones de los datos recopilados. 

 

PALABRAS CLAVE: Pragmática. Máxima conversacional. Resúmenes 

monográficos. 



 

ABSTRACT 

 

 

The communicative process is essential to human existence and we use various 

types of verbal and nonverbal language. Linguistics is the science that studies 

human language and because it is a very large field, it is subdivided into several 

areas. One of these areas is pragmatics, which this work deals with. To prove the 

importance of studies with emphasis on pragmatic aspects in academic discourse, 

specifically Grice's conversational maxims, we conducted this research with the 

general objective to comparatively analyze the monographic summaries in 

Portuguese language and their Spanish language versions, seeking to identify the 

violations of Grice maxims. And, as specific objectives, select and analyze the 

corpus, comparatively analyze the use of violations of Grice's conversational 

maxims in the monograph summaries of the study subjects. Identify the rhetorical 

movements that present the most violations, as well as quantify these; And, finally, 

interpret the collected data. To shed light on the paths of this study, we support the 

work of theorists and scholars of the area, including Grice (1957-1967), Austin 

(1962), Searle (1969), Morris (1959, Frías Conde (2001), Fiorin (2002), Betancourt 

(2012) and Silva, Ferreira and Alencar (2014).  This is a research of qualitative and 

quantitative approach of a corpus composed of 10 monograph summaries of 

students of the Course of Letters of the State University of Rio Grande do Norte-

UERN and their respective versions in Spanish, thus making up 20 texts. . At the 

end of the analysis, we found that the abstracts presented the rhetorical 

movements recommended by researchers dealing with textual production, and that 

the abstracts presented violations of Grice's maxims. In our considerations, we 

reflect on pragmatic competence and its importance for the interaction process. We 

leave, still based on the results, our interpretations of the collected data. 

 

KEYWORDS: Pragmatics. Conversational Maxims. Monographic Summaries. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos linguísticos nos possibilita ter uma melhor compreensão das 

diversas interações que perpassam nossa existência. O ser humano precisa da 

comunicação para tudo em sua vida. No que concerne aos modos de compreender 

a comunicação, existem diversas perspectivas estudadas pela linguística.  

Escandel Vidal (2004) defende que “a transmissão de informação é 

simplesmente uma mais das finalidades da comunicação humana, mas não a única 

ou a mais importante” [tradução nossa]1. Sem dúvidas, nossas interações 

transmitem muito mais do que meramente informações, podemos, por meio dessas 

interações, mostrar nossos sentimentos e expressões que podem remeter a nossa 

origem, cultura, etc. 

A linguística concentra pesquisas que tratam da linguagem e dos diversos 

aspectos a ela vinculados. Dentre estas pesquisas, temos aquelas que se voltam 

para os estudos pragmáticos, que buscam compreender a língua em uso, em um 

contexto específico, levando em consideração tudo que está ali envolvido, ou seja, 

os interlocutores, o ambiente, o momento, as informações explícitas e implícitas 

etc.  

Esta pesquisa propõe como objetivo geral analisar comparativamente nos 

resumos monográficos de alunos de Letras – Língua Espanhola do Campus 

Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, em 

Mossoró/RN, em língua portuguesa e em suas versões em língua espanhola as 

violações das máximas conversacionais de Grice2. E como objetivos específicos, 

elencamos: a) selecionar e organizar e analisar o corpus utilizado no estudo, 

verificando neste a presença dos elementos linguísticos3 e as características 

comuns ao gênero resumo acadêmico; b) analisar os resumos em suas duas 

                                                           
1
Texto original: (…) la transmisión de información es simplemente una más de las finalidades de la 

comunicación humana, pero no la única y tampoco la más importante. (ESCANDEL VIDAL, 2004, 
p.179) 
 
2
 Conjunto de regras que, segundo Grice, devem conduzir o ato conversacional e que concretizam 

o princípio da cooperação, que veremos no próximo capítulo. 
 
3
Elemento linguístico é tudo aquilo que percebemos materializado no texto, as palavras utilizadas, 

as frases, o uso de ortografia e pontuação. Esses elementos juntos, se articulam e dão forma ao 
texto. Para cada tipo de textos existem elementos que se adequam a sua finalidade, permitindo-lhe 
transmitir ao leitor a mensagem que se deseja enviar com mais clareza. 
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versões, respectivamente, língua portuguesa e língua espanhola, a fim de verificar 

se apresentam, adequadamente, os movimentos retóricos comuns a este gênero; 

c) analisar comparativamente o uso das violações das máximas conversacionais de 

Grice nos resumos das monografias dos sujeitos do estudo, verificando se há entre 

eles diferenças que comprometam o sentido, observando se as intenções e 

recursos pragmáticos utilizados em língua materna foram  mantidos na versão em 

língua espanhola; d) Identificar os movimentos retóricos que mais apresentam 

violações, bem como quantificar estas violações; e) interpretar os dados coletados, 

buscando evidenciar se, e de que maneira, a relação existente entre os 

movimentos retóricos e as violações pode contribuir para a produção de novos 

sentidos que diferem daquele desejado por seu autor.  

Em nossas interações acadêmicas podemos destacar a relevância deste 

trabalho para a comunidade docente acadêmica, pois poderá contribuirá na 

identificação de possíveis deficiências no processo de produção de resumos 

acadêmicos pelos discentes, podendo, assim, o docente fazer as devidas 

intervenções que contribuirão para a orientação de uma  escrita cada vez mais 

clara e adequada dos textos acadêmicos dos discentes. É igualmente importante 

para a comunidade discente, que poderá nortear futuras produções. Consideramos, 

ainda, que os estudos pragmáticos também se beneficiam com esta pesquisa, pois 

ela vem difundir sua relevância, tornando mais claros os caminhos que 

percorremos até completarmos o processo interpretativo.  

Para alcançarmos cada objetivo, tomamos por referência os teóricos e 

estudiosos que tratam da pragmática, como Grice (1957-1967), Austin (1962), 

Searle (1969), Morris (1959), traduzido por Fidalgo (1998), Frías Conde (2001), 

Fiorin (2002), Betancourt (2012), Álvarez (2012), Silva, Ferreira e Alencar (2014), 

dentre outros; Para tratar do gênero resumo, ancoramo-nos nos estudos de Bakhtin 

(2003), Biasi-Rodrigues (2009) e Motta-Roth e Hendges (2010).  

Quanto à organização, o trabalho está estruturado na seguinte ordem: 

apresentamos panoramicamente, no capitulo teórico, os caminhos dos estudos da 

pragmática até os dias atuais, bem como descrevemos algumas de suas principais 

teorias. Em seguida, trazemos, à luz de Bakhtin, os conceitos de gênero do 

discurso e, dando continuidade ao desenvolvimento, tratamos do gênero resumo 

acadêmico quando descrevemos as características principais que deverão compor 
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este gênero sob a perspectiva do estudo retórico apresentado por Biasi-Rodrigues 

(2009).  

Na sequência, apresentamos a metodologia adotada bem como nosso 

corpus, composto por 10 resumos em língua portuguesa e suas respectivas 

versões em língua espanhola, perfazendo 20. As monografias escolhidas são de 

alunos formandos dos anos de 2016 e 2017 do Curso de Letras – Língua 

Espanhola do Campus Central da UERN.  

No capítulo seguinte, apresentamos nossas três categorias de análise. A 

primeira trata da análise do resumo acadêmico, observando a utilização dos 

movimentos retóricos, seguindo modelo proposto por Motta-Roth e Hendges 

(2010), a segunda enfoca os aspectos pragmáticos, o que nos permitiu maior 

compreensão acerca dos processos comunicativos e suas implicações em um 

contexto específico, em que buscamos as ocorrências de uso das máximas de 

Grice, refletindo acerca de seu uso adequado ou não. E, por fim, analisamos os 

movimentos retóricos que apresentam maior incidência das violações das 

máximas, buscando verificar se, de alguma forma, este evento impacta a 

compreensão dos textos.  

Com a conclusão das análises, constatamos que os resumos acadêmicos, 

em sua maioria, apresentam os movimentos retóricos recomendados pelos 

estudiosos da área, e ainda, que parte dos resumos apresentam violações das 

máximas de Grice.  

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, quando retomamos 

nossas impressões acerca da pragmática, suas teorias e contribuições, e também 

tecemos nossos comentários acerca dos resultados obtidos, esperando que estes 

possam confirmar a importância dos estudos pragmáticos para o processo de 

interação e compreensão dos enunciados e situações de comunicação, o que 

permite aos envolvidos a percepção das intenções dos falantes ou interlocutores, 

além da capacidade de uso dos recursos pragmáticos.   
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2 CONTEXTUALIZANDO A PRAGMÁTICA 

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso histórico dos estudos pragmáticos. 

Para tanto, voltamos um pouco no tempo, enfocando muito genericamente a 

linguística e algumas de suas diversas vertentes que se converteram em campos 

de estudo específicos, como é o caso da pragmática. 

A linguística tem por objetivo investigar, analisar e descrever os elementos 

que compõem e podem modificar a língua e estuda, também, sua estrutura e os 

demais aspectos que interna ou externamente se relacionam e influenciam este 

objeto de estudo. Então, segundo Petter (2002, p.17), “convém enfatizar que a 

Linguística se detém somente na investigação científica da linguagem humana”, o 

que realmente nos interessa, não cabendo estudos de caráter não científico.  

Portanto, a linguagem é um campo de estudo vasto a ser desvendado. 

Tratamos neste trabalho de uma de suas vertentes, a pragmática. Para tanto, 

buscamos conhecer como surgiram e evoluíram os estudos desta importante área 

do conhecimento. Para atingirmos nosso objetivo, fez-se necessário discorrer 

acerca dos estudos de pesquisadores como John Austin, Paul Grice e outros 

estudiosos que foram precursores destes estudos e deixaram valiosas 

contribuições que possibilitaram e ainda possibilitam grandes avanços nesta área.  

 

2.1 A ciência da linguagem 

 

 A linguística é a ciência responsável pelos estudos acerca da linguagem 

humana. A linguagem humana é realmente complexa e não seria possível tentar 

compreendê-la sem que diversas nuances tivessem a devida atenção. Por este 

motivo Morris, em seu trabalho Fundamentos da teoria dos signos, propõe uma 

divisão dos estudos em três dimensões: a dimensão sintática, em que  o foco volta-

se para as relações formais entre os signos independentemente de seu significado, 

a semântica que concentra sua atenção na relação existente entre os signos e 

seus significados  e,  por fim,  a  pragmática que se ocupa em estudar as relações 

existentes entre os signos e seus usuários em contextos reais de uso. 

        Teoricamente, Semântica e Pragmática têm o mesmo campo de estudo e 

nem sempre fica claro em que aspectos uma se diferencia da outra. No intento de 
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dirimir esta dúvida, podemos afirmar que a semântica dá conta do significado das 

formas linguísticas e a pragmática se ocupa do significado destas mesmas formas, 

levando em consideração a situação em que ocorrem, com ênfase em  sua 

importância no processo de construção de sentido. 

 
A pragmática também se preocupa com as regras que regem os 
aspectos de interpretação das mensagens que não resultam do 
conhecimento do significado das palavras ou da combinatória 
semântica que pode ser dada entre elas, mas do conhecimento da 
estratégia do emissor. (FRÍAS CONDE, 2001 apud NUÑEZ Y DEL 
TESO, 1996, p. 50, tradução nossa)4. 

 
De acordo com a citação supra, a principal diferença entre a pragmática e a 

semântica refere-se ao aspecto explorado pela pragmática, que ocorre quando 

existe a necessidade de entendimento por parte do emissor e receptor acerca das 

estratégias de comunicação utilizadas pelo outro. Significa dizer que haverá  

compreensão do que se diz, em um contexto,  que poderá expressar outro 

significado para alguém que não tenha os mesmos conhecimentos ou 

informações.   

Para melhor compreensão das diferenças entre os dois campos de estudo, 

vejamos um exemplo5 prático, analisando a seguinte situação de interação: 

imagine uma mãe que chega ao cômodo onde está o seu filho e lhe diz: 

- Que lindo serviço você fez aqui! 

         Temos sob a perspectiva semântica que analisar tão somente o que foi dito 

literalmente e buscar o sentido do que está posto na fala. Portanto, temos uma mãe 

que elogia um filho por algo que este fez. Enquanto que, sob a perspectiva da 

pragmática, teríamos que considerar o tom de voz da mãe, como estava o 

ambiente onde ela proferiu seu enunciado, ou seja, teríamos que considerar as 

intenções do enunciado e o contexto em que ocorreu a fala da mãe, o que poderia 

explicitar a seguinte interpretação: a mãe chega ao ambiente em que seu filho está 

e encontra uma tremenda bagunça. Com certeza, ela estaria, neste caso, usando 

                                                           
4
Texto original: “A la pragmática le conciernen también las reglas que rigen los aspectos de 

interpretación de los mensajes que no resultan del conocimiento del significado de las palabras ni de 
la combinatoria semántica que se puede dar entre ellas, sino del conocimiento que se tiene de la 
estrategia del emisor. (Frías Conde, 2001 apud Nuñez y Del Teso, 1996, p. 50). 
 
5
 Todos os exemplos utilizados neste texto foram adaptados por nós e apenas se assemelham aos 

modelos de referência retirados dos diversos textos do nosso referencial.  
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ironia, com o objetivo de censurar ou repreender o filho pela bagunça que ele teria 

feito. 

 

2.2 Os estudos linguísticos sob a perspectiva pragmática 

 

O início do século XX foi uma época profícua para os estudos linguísticos 

devido, principalmente, aos impactos causados pelos trabalhos de Saussure, um 

estruturalista que tomou a língua como objeto de estudo da linguística. O estudioso 

também deixou discussões e explicações que tratam de suas dicotomias, como 

Sincronia x Diacronia, Língua x Fala, Significado x Significante, Paradigma x 

Sintagma, cada uma com sua relevância  e que rendem discussões e pesquisas 

até os dias atuais.  

 
A linguagem envolve uma complexidade e uma diversidade de 
problemas que suscitam a análise de outras ciências, como a 
psicologia, a antropologia, etc., além da investigação linguística, 
não se prestando, portanto, para objeto de estudo dessa ciência. 
Para esse fim, Saussure separa uma parte do todo linguagem, a 
língua – um objeto unificado e suscetível de classificação. 
(PETTER, 2002, p.14). 

 

 Pelo que podemos perceber nesta afirmação, nos estudos voltados para a 

língua e a linguagem, não há nada de simples nem elementar. Tendo em vista toda 

a complexidade envolvida nestes estudos, a linguística desdobra-se em outros 

diversos campos de estudos, visando cada um deles a dar enfoque a uma área 

específica da linguagem. 

Dentre os desdobramentos da linguística, temos os estudos pragmáticos que 

têm por base a Teoria das Máximas Conversacionais de Grice. Entretanto, foi a 

partir da publicação da Teoria dos Atos de Fala, de John Austin (1962) que se 

impôs este campo de estudo com maior ênfase. 

A Pragmática é um campo de estudo relativamente novo e, segundo 

Marcondes (2000, p.39) foi Charles Morris em 1938, do qual já falamos 

anteriormente, o primeiro a utilizar este termo contemporaneamente, como sendo o 

estudo da “relação dos signos com seus interpretes”. Esta área de estudo em se 

desenvolvido ao longo dos anos e este desenvolvimento ficou mais evidente nas 
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últimas décadas do século XX, quando os estudos mais contemporâneos tornaram 

este tipo de pesquisa ainda mais atrativo.  

A pragmática leva em consideração não apenas o que se diz, mas como se 

diz, a quem se diz, onde se diz. Em outras palavras, a pragmática observa e estuda 

aspectos da própria língua, as intenções de quem fala e também se interessa por 

fatores extralinguísticos, ou seja,  aqueles relacionados aos gestos, olhares, tom de 

voz, situação etc. Corrobora este conceito Betancourt, (2012, p. 4), quando afirma 

que: 

 
Assim, a Pragmática examina o uso da linguagem por parte do 
falante e, estabelece uma relação entre o significado literal e o 
significado comunicado, o qual é de vital importância para 
compreender o espanhol ou qualquer outra língua como um 
sistema comunicativo. (BETANCOURT, 2012, p. 4, tradução 
nossa6). 
 

 O fenômeno da comunicação tem diferentes olhares conforme o que 

buscamos em dado momento, e o olhar da pragmática também pode subdividir-se 

conforme o que se busque especificamente.   Segundo Silveira:  

 
As teorias pragmáticas têm como principal objetivo explicar como 
os falantes de qualquer língua conseguem usar as sentenças dessa 
língua para transmitir mensagens que não têm, necessariamente, 
relação com o conteúdo semântico da sentença usada”. (SILVEIRA, 
2007, p. 35) 
  

A citação acima enfatiza a pragmática enquanto ciência, e chama atenção 

para o fato de que o usuário da língua faz uso das teorias pragmáticas ainda que 

não as conheça.  

 

2.2.1 A teoria dos Atos de Fala  

 

 O primeiro estudioso, segundo Andrade (2013, p. 799), a sistematizar os 

atos de fala foi John Austin, filósofo da Universidade de Oxford.  Entretanto, Austin 

não foi o primeiro a defender a tese de que a fala é uma ação, pois já havia 

                                                           
6
Texto original: Así, la pragmática examina el uso del lenguaje por parte de los hablantes y, 

establece la relación entre el significado literal y el significado comunicado, lo cual es de vital 

importancia para entender el español o cualquier otra lengua como un sistema comunicativo. 

(BETANCOURT, 2012, p. 4). 
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discussões iniciadas um pouco antes por Wittgenstein, que  teorizava acerca de 

uma concepção assistemática de tratamento da linguagem e da questão do 

significado.  

Conforme Marcondes (2006, p. 220), Austin introduziu de fato a concepção 

performativa da linguagem, ou seja, enunciados em que o ato de fala implica a 

realização simultânea pelo locutor da ação evocada nesse enunciado (negar, 

prometer etc.), em que determinado ato de fala pode nada dizer, mas ainda assim 

executar uma ação. Porém, para o efetivo sucesso no uso dos performativos, é 

necessário que haja algumas circunstâncias de enunciação que possam contribuir 

para a realização eficaz dos performativos.  

 Outra significativa contribuição acerca desta teoria vem de Searle (1975), o 

qual agrupa os Atos de Fala em cinco categorias, assim apresentadas: 

a) os representativos (mostram a crença do locutor quanto à verdade de 

uma proposição: afirmar, asseverar, explicar, sugerir, dizer). 

b) os diretivos (o locutor tenta levar ao destinatário a fazer algo: ordenar, 

pedir, mandar). 

c) os comissivos (comprometem o locutor com uma ação que será 

executada futuramente: prometer, garantir, assegurar). 

d) os expressivos (o locutor expressa seu estado de ânimo, demostrando 

sentimentos: desculpar, agradecer, dar boas-vindas, insultar). 

e) e os declarativos (acontecem quando o emissor ou locutor produz uma 

situação em função da autoridade que lhe é outorgada: batizar, casar, 

demitir, condenar). 

 

Por sua vez, Fiorin (2002, p. 171) leva-nos a refletir acerca do fato de que 

algumas condições são necessárias para que uma circunstância de enunciação 

obtenha sucesso. Neste sentido, o estudioso elenca algumas como: 

 Aquelas em que os participantes realizam integralmente a enunciação, por 

exemplo, se um locutor propõe uma aposta, só haverá sucesso na 

enunciação se o interlocutor a aceitar.  

 Aquela em que o enunciado deve ser executado corretamente pelos 

participantes. Exemplificando, podemos pensar em um padre que celebra 
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um casamento, ao final da cerimônia profira: “eu vos declaro marido e 

mulher” e não “eu vos batizo”. 

 Aquela enunciação em que o uso de algumas palavras em determinadas 

situações terá um efeito esperado, mas, para que isto ocorra, as pessoas e 

as circunstâncias devem ser adequadas à efetiva realização do enunciado. 

Para compreender melhor, utilizamos o exemplo de um professor em sua 

sala de aula dizendo: “Eu o sentencio a 5 anos de reclusão em regime 

fechado”. Este enunciado é inadequado para um professor em situação 

normal de interação em sala de aula. Ele se adequa a uma situação de 

julgamento em que o juiz profere a sentença em um tribunal. 

 

O autor destaca que há ainda outras duas condições para o sucesso dos 

enunciados performativos que são diferentes das apresentadas anteriormente, pois 

fazem com que estes sejam atos verbais absolutamente vazios, se os 

interlocutores não tiverem os sentimentos ou intenções esperadas para 

determinadas situações. Para explicar melhor, pensemos em uma situação em que 

uma pessoa faz uma promessa que não tem a intenção de cumprir, ou deseja 

felicidades a uma pessoa pela qual não tem nenhuma simpatia ou apreço. São 

situações em que o performativo não se realiza e, por vezes, não é reconhecido.  

Portanto, a linguagem é muito mais do que simplesmente palavras e 

sentenças proferidas. É um sistema complexo que implica aprendizados, 

compreensões, aquisições, diversos processos mentais. Uma verdadeira cadeia de 

eventos é colocada em movimento no momento em que trocamos uma simples 

saudação com alguém e, ainda, que não tenhamos completa compreensão de todo 

o processo, conseguimos mensurar que não se trata de algo simples e que requer 

muita atenção dos estudiosos que se ocupam deste campo de estudo.   

Em alinhamento a esta constatação, Gutierres (2008, p. 196) afirma que a 

língua não é um veículo de pensamentos e ideias, pois ela é concretizada pelas 

sentenças produzidas no ato do discurso, com o objetivo de desempenhar funções 

ou ações sociais, as quais se dá o nome de atos de fala. 

Ao constatar que os performativos, por vezes, podem fugir à regra de 

reconhecimento, Austin os classificou em dois tipos: performativos explícitos, 

aqueles que seguem rigorosamente os critérios de identificação (pessoa, tempo, 
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modo e forma) e performativos implícitos que são aqueles enunciados em que não 

estão contemplados os critérios de identificação. 

Entretanto, não somente de performativos vivem os atos de fala, pois existe 

outra categoria chamada de constativos. Acerca da diferença entre performativos e 

constativos, Fiorin (2002) esclarece que: 

 
 (...) performativos são indicados por verbos na primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo da voz ativa na forma afirmativa. 
Assim, Desejo que você venha jantar comigo é um performativo, 
porque a ação de desejar se realiza, no ato de enunciar. Nas outras 
pessoas, nos outros tempos, nos outros modos não haveria 
performativos, mas constativos. (FIORIN, 2002, p.172) 

 
Austin (1962), em seu livro How to do things with Words (Como fazer coisas 

com palavras), propôs amplas discussões neste sentido e defendeu que se falar é 

fazer, ao falar algo, um indivíduo realiza, portanto, três atos:  

a) Locucionário: o ato linguístico de dizer. É a própria realização de 

enunciar, sendo o ato que se realiza na linguagem.  

b) Ilocucional: o ato que acontece por meio de um enunciado, como os atos 

de recusar, de prometer, determinar etc. 

c) Perlocucionário: é a intenção do que foi dito, ou seja, a consequência 

esperada do enunciado proferido.    

 

Além de Austin, há ainda outros estudiosos que apresentam pesquisas e 

estudos relevantes tratando dos atos de fala do também filósofo John Searle. 

Segundo Andrade (2013, p.800), Searle buscava classificar os atos ilocucionários 

em categorias gerais. Entretanto, Ottoni (2002, p.136) considera que, apesar das 

contribuições importantíssimas de Searle para a Teoria dos Atos de fala de Austin, 

de certa forma, o estudioso negligenciou parte relevante do trabalho de Austin. 

Nesta perspectiva, Ottoni (2002), afirma quanto a Searle:  

 
Ele produz uma descrição lógica do ato de fala criando a fórmula 
F(p), que representa as tradicionais noções de verdade e falsidade, 
sendo que “F” representa a força ilocucionária e “p” o conteúdo 
proposicional. Searle deixa de lado assim, o que considero a 
contribuição mais importante de Austin que foi abrir um campo de 
reflexão não centrado apenas numa abordagem formalista ou 
positiva da linguagem. Com a noção de uptake se estabelece entre 
os dois uma distância e uma discordância bastante significativa. 
Searle, de certo modo, pretende ser “fiel” a Austin, mas não 
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percebe o efeito corrosivo que a noção de uptake provocou nas 
reflexões austinianas sobre os atos de fala. O papel de Searle é 
ambíguo: se, por um lado, ele tem o mérito de ter introduzido as 
ideias de Austin no interior das discussões da ciência linguística, 
por outro, podemos dizer que ele descaracterizou demasiadamente 
estas ideias, desvirtuando-as de maneira definitiva. Searle, 
enquanto filósofo da linguagem, é considerado, apesar das 
diferenças, o sucessor de Austin por ter desenvolvido, nestes 
últimos trinta anos, uma teoria dos atos de fala. (OTTONI, 2002, 
Pag. 135 -136) 

  
As contribuições de Searle trazem impacto para as novas perspectivas da 

pragmática. Porém, é necessário ter atenção aos estudos dos dois pesquisadores, 

Austin e Grice, para que não haja a falsa impressão de que as duas perspectivas 

são iguais. Ottoni (2002) alerta para este fato quando afirma que o caráter inovador 

das propostas de Austin proporciona várias interpretações e a de Searle é uma 

delas. Ainda segundo Ottoni, não ficam claras as diferenças entre o que afirmava 

Austin e o que dizia Searle acerca dos atos de fala e do ilocucionário, pois parte do 

discurso de Searle é baseado em suas próprias interpretações das pesquisas e 

postulados de Austin.  

Podemos dizer que, na verdade, Searle desenvolveu a Teoria dos Atos de 

Fala proposta por Austin, defendendo que atos de fala são unidades de 

comunicação que impactam as novas perspectivas. Por sua vez, estas trouxeram 

para o cenário dos estudos linguísticos novos conceitos e novos olhares,  surgindo, 

assim,  a Nova Pragmática, a Pragmalinguística, a Sociopragmática, dentre outras 

nomenclaturas que encontramos em livros e estudos da grande área da linguística. 

Em comum, todas elas têm um novo olhar quanto ao uso da linguagem, levando 

em consideração tudo que compõe o contexto e que influencia nas participações 

dos interlocutores, conforme trecho a seguir.  

 
Além disso, os estudos mostram que a realização dos atos de fala 
também varia dentro de cada cultura, de acordo com as diversas 
situações e relações entre os interlocutores, por exemplo, se a 
enunciação ocorre em domínio público ou privado, se é uma 
comunidade oral ou escrita, além de fatores como relações de 
poder, idade e sexo dos interlocutores, entre outros (BLUM-KULPA, 
HOUSE, KASPER, 1989 apud ANDRADE, 2013 p. 800 – 801). 
 

Dentre os três atos de fala, respectivamente, a afirmação, a interrogação, o 

conselho e a ordem, os ilocucionais, que dizem respeito às intenções do locutor, 

são os que detêm maior atenção entre os pesquisadores, mas conforme Fiorin,  o 
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conteúdo proposicional é sempre o mesmo.  Ainda segundo o autor, “Exprimir uma 

proposição é executar um ato proposicional e um ato ilocucional”. Assim, podemos 

concluir que a proposição é o propósito ou objetivo a se cumprir algo representado 

pela ação e o ato ilocucionário é a realização de uma ação com propósito. 

 Até aqui percebemos que, ao falarmos do Ato Ilocucional, sempre o 

associamos aos verbos. Entretanto, é preciso atentar para o fato de que este ato 

pode também acontecer de forma indireta por meio de sentenças que equivalem a 

ação proposta por um verbo. Quanto a isto, Fiorin explica e exemplifica: 

 
Muitos linguistas, ao tentar determinar os atos ilocutórios trabalham 
com os verbos ou com os substantivos derivados desses verbos. 
Assim, falam em ordenar, interrogar, prometer, ameaçar ou em 
ordem, interrogação, promessa etc. No entanto, muitas vezes os 
atos ilocutórios são expressos indiretamente, são os chamados 
atos de fala indiretos. Por exemplo, quando alguém está atrasado, 
pode dizer: Desculpem-me pelo atraso ou O trânsito está terrível. 
No primeiro caso, o ato de desculpar-se foi expresso diretamente; 
no segundo, foi enunciado indiretamente, pois o valor patente das 
afirmações recobre, na verdade, um valor latente de pedido de 
desculpa. (FIORIN, 2002, p. 174) 
 

 Destacamos que, a partir da atenção dada aos atos de fala indiretos, 

formaram-se duas correntes de pensamento. A teoria clássica, que defende que os 

atos de fala são universais e os pensa isoladamente, enquanto que a teoria 

interacionista acredita que os atos variam de cultura para cultura, de um grupo 

social para outro e que, na verdade, existe um encadeamento de atos, pois a 

execução de um ato de fala leva, ou pelo menos deveria levar a outro ato de fala.  

Não nos cabe julgar qual teoria seria a “correta”, pois percebemos que, ao 

longo do tempo, a língua e as formas de comunicar e interagir mudam em diversos 

aspectos, como por exemplo, o cultural.  A rigor, determinada ação comunicativa, 

que não ocorria por questões sociais ou culturais há algumas décadas, pode ter se 

modificado e nos dias atuais, seja parte do nosso cotidiano. Esta constatação 

corrobora a Teoria Interacionista.  

 Pensando na aprendizagem de língua estrangeira, as contribuições 

advindas da pragmática intercultural são muito relevantes, pois, ao aprender 

efetivamente uma língua nova, o indivíduo aprenderá também a utilizar-se de seus 

atos de fala. Portanto, no processo de aprendizagem, os conhecimentos 

relacionados à cultura serão essenciais para o aprendiz pois, como visto, se um ato 
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de fala leva a outro, é necessário conhecer a expectativa de resposta do ato de fala 

proferido. 

 

2.2.2 A Teoria das Implicaturas 

 

Paul Grice traz para os estudos pragmáticos preciosas contribuições. Dentre 

elas, a teoria das implicaturas, segundo a qual quando em um diálogo não há 

informações suficientes para que o interlocutor retire dele sentido claro, e faz-se 

necessário que o interlocutor busque os sentidos por conta própria, existe algo a 

mais implicado neste diálogo, e este algo se refere as implicaturas.  

 Segundo Ilari & Geraldi (1990, p. 76), o termo implicatura se deve ao desejo 

de distinguir dois fenômenos linguísticos: o acarretamento, quando se infere com 

base no sentido literal do que foi expresso, e a derivação, quando o sentido passa 

obrigatoriamente pelo contexto conversacional. 

 Silveira (2007) afirma que “o conceito de Implicaturas, segundo Grice, trata-

se de proposições que estão implicadas pelo enunciado de uma frase em um 

determinado contexto, ainda que essa proposição não faça parte do que é 

efetivamente dito”. Assim, em um ato de fala, ou seja, em uma conversa, o objetivo 

é que o interlocutor compreenda o que é enunciado. Neste caso, faz-se necessário 

compreender as intenções do locutor e possuir suficientes informações acerca do 

tema abordado para inferir corretamente, ou seja, preencher as lacunas existentes 

na conversa e retirar dela seu real sentido.  

 

(...) a implicatura - que não é baseada em uma afirmação à qual 
nós convencionalmente atribuímos um sentido adicional, mas que o 
significado - não dito - depende do momento em que ocorre. É por 
isso que ele chama essas inferências de implicações 
conversacionais não convencionais (CALSAMIGLIA 
BLANCAFORT, TUSÓN VALLS, 2002, p.201, tradução nossa7). 
 

Assim, conforme os autores acima, as implicaturas incidem sobre as 

inferências que podem ser feitas de maneira correta ou não, de acordo com as 

                                                           
7
 Texto original: la implicatura - que no está basada en un enunciado al que le asignamos 

convencionalmente un sentido añandido, sino que ese significado -no dicho- depende del momento 

en que se produce. Por eso llama a esas inferencias implicaturas conversacionales no 

convencionales. (CALSAMIGLIA BLANCAFORT, TUSÓN VALLS, 2002, p.201) 
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informações que os interlocutores compartilham e com o contexto em que ocorrem. 

De maneira mais simplificada, Silva (2016) afirma que: “as implicaturas criadas por 

Grice são elementos implícitos que estão incorporados no que é dito” e 

complementamos, afirmando que está incorporado também no que não é dito. 

Corrobora nossa afirmação a fala de Silveira: 

 
Uma das propriedades mais significativas do conceito de 
Implicatura é o fato de permitir a explicação de um fenômeno da 
linguagem natural que preocupa linguistas e filósofos pela sua 
complexidade e importância: Um enunciado (E) expressa uma 
proposição (p) e que transmite, além disso, (Q). Em outras 
palavras, um enunciado é capaz de produzir mais significado do 
que aquilo que efetivamente disse (SILVEIRA, 2007, p.37). 

 
As implicaturas podem assumir duas formas, ou seja, podem ser 

convencionais ou literais ou as não convencionais. Conforme informa Silveira 

(2007, p.36), as implicaturas convencionais e o implicado criam um significado que 

é derivado a partir do contexto  em que ocorre a conversação e, por meio de 

raciocínio lógico e objetivo, o interlocutor consegue apreender a informação, 

fazendo-se, nesta prática,  uso dos implícitos pelo locutor e das inferências pelo 

interlocutor.  

Segundo Silva (2016), as implicaturas convencionais são aquelas nas quais 

se espera entender o que há nas entrelinhas do enunciado, ou seja, o que  se quer 

comunicar pode diferir do que é dito. Exemplificando, imaginemos a seguinte 

situação:  

- Rafael, conversando com Carlos, pergunta-lhe: “o que você acha de 

Manu?”  

- Carlos responde: Ela é uma gata.  

Neste caso, se alguém desconhece os possíveis sentidos de “gata”, pode 

interpretar que Carlos está dizendo que Manu é uma mamífera de pequeno porte.8 

No entanto, a intenção de Carlos, na verdade, foi informar que Manu é bonita.  

Por outro lado, as implicaturas não convencionais são aquelas que 

dependem de ações de terceiros. A essas implicaturas convencionou-se chamar 

implicaturas conversacionais e, conforme Costa (2009), elas “não dependem da 

significação usual, sendo determinadas por certos princípios básicos do ato 

                                                           
8
Conceito segundo o dicionário de Língua Portuguesa Michaelis.  
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comunicativo”. Este ato comunicativo a que se refere diz respeito às regras 

existentes na conversação, que podem ser usadas conscientemente ou não. Para 

Grice, quando os indivíduos fazem uso da conversação, eles se utilizam de leis 

implícitas que regem o ato comunicativo.  

 
Isso significa que, mesmo inconscientemente, os interlocutores 
trabalham a mensagem linguística de acordo com certas normas 
comuns que caracterizam um sistema cooperativo entre eles, para 
que as informações possam ser trocadas o mais univocamente 
possível. (COSTA, 2009, p.13) 
 

 A partir das considerações feitas por Costa (2009), faz-se necessário 

conhecer a Teoria da Cooperação e as máximas de Grice, as quais, como será 

explicado na sequência, conduzem os atos de fala segundo a necessidade do 

falante ou a situação comunicacional apresentada.  

 

2.2.3 A Teoria da Polidez Linguística 

 

 Em uma conversação, a intencionalidade do falante é um dos mais 

importantes fatores considerados pela pragmática.  No entanto, esta não é a única 

relação estabelecida entre os elementos da comunicação9, pois, segundo 

Escandell Vidal (2004, p.191), é preciso levar em consideração a relação existente 

entre  emissor e interlocutor. Nos estudos pragmáticos, chamamos esta relação de 

distância social, que a considera e as suas possíveis repercussões. Ao estudo 

destas relações, chamamos cortesia10 ou polidez linguística.  

 Parafraseando Escandell Vidal (2004), a distância social é medida tomando 

por referência dois fatores fundamentais: a “hierarquia e a familiaridade”. A primeira 

é determinada pela relação vertical entre os falantes ou interlocutores, 

considerando as características físicas de cada indivíduo (idade, sexo, parentesco 

etc), também podendo ser considerada como questão social de hierarquia as 

interações interpessoais e profissionais (professor x aluno, chefe x funcionário etc). 

A segunda diz respeito à familiaridade, determinada como relação horizontal, 

                                                           
9
 Nos estudos pragmáticos os elementos da comunicação, segundo Escandell Vidal (2004), são 

quatro (Emissor, Destinatário, Situação e Enunciado) 

10
Termo mais comumente utilizado em texto de língua espanhola, mas que se adequa bem ao 

contexto da língua portuguesa.  
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estabelecida pelo grau de conhecimento prévio existente entre os interlocutores 

(conhecidos, desconhecidos, amigos, colegas etc).  

 As relações, sejam elas de hierarquia ou de familiaridade, estabelecem a 

distância social entre os interlocutores e, portanto, norteiam suas escolhas 

morfológicas, lexicais e formas de tratamento utilizadas no ato de fala. Sendo mais 

explícita, podemos dizer que, a partir das relações existentes, o falante fará uso, 

por exemplo, de tu ou você na informalidade, ou de senhor, senhora na 

formalidade. É importante ressaltar que o uso da cortesia ou polidez linguística é 

um exercício que requer atenção do falante, o qual deverá ajustar sua fala a cada 

situação de interação em que se encontra, considerando o contexto, o ambiente e 

seu interlocutor.  

 É perceptível que todos os fatores relacionados à interação se encadeiam, e 

um influenciará na escolha do outro, cabendo a nós enquanto falantes usar nossa 

capacidade ou habilidade cognitiva para utilizarmos os elementos mais adequados 

a nossa intencionalidade comunicativa em dada situação de interação. Neste caso, 

usamos as estratégias de polidez linguística, uma vez que os impactos causados 

pelas relações sociais podem ter efeitos positivos ou negativos. Estes impactos são 

classificados em quatro categorias, conforme Escandell Vidal (2004, p.192):  

 

 Ações que apoiam ou melhoram a relação social que existe entre  emissor e  

seu destinatário. São exemplos destas ações: saudar, convidar, agradecer, 

oferecer etc. 

 Ações indiferentes são aquelas que apresentam um equilíbrio claro no custo 

x benefício existente entre os interlocutores, normalmente em ações como 

anunciar, informar ou afirmar. 

 Ações que causam conflito que implicam algum tipo de obrigação para com 

o destinatário: pedir, ordenar, solicitar. 

 Ações que aumentam a distância social, que são aquelas por meio das 

quais os interlocutores enfatizam a distância existente entre eles: ameaças, 

acusações etc. 

O uso da polidez linguística ou cortesia é imprescindível para que a 

comunicação seja clara e fluida, de maneira que não haja, entre os interlocutores, 

mal entendidos ou ruídos na comunicação. O emprego da polidez nas interações é 
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uma maneira eficaz de manter a interação nos parâmetros da boa educação e 

respeito, fatores necessários para a convivência em uma sociedade civilizada. 

 

2.2.4 A teoria do Princípio de Cooperação 

 

 A conversa é uma atividade que requer do falante habilidades que ele 

desenvolve desde o início de sua vida. Entretanto, para que a conversa seja bem-

sucedida, é necessário acessar determinados mecanismos e controlar diversos 

recursos linguísticos. Na maioria das situações, fazemos isto intuitivamente, mas 

há ocasiões em que controlamos nossa linguagem com muito cuidado para atender 

as demandas contextuais e socioculturais a que estamos expostos.  

 Como já mencionado anteriormente, a pragmática interessa-se por estudar a 

linguagem em uso e, assim, analisa esta a partir do ponto de vista de seus 

usuários,  interlocutores. Um dos pilares deste campo de estudo é a teoria do 

princípio da cooperação de Herbert Paul Grice, filósofo britânico que apresentou 

sua teoria e elencou as quatro máximas conversacionais que a compõem, tema 

que exploraremos em seguida.  

 A teoria da cooperação, segundo Silva (2016, p.16),dá suporte à 

compreensão da conversa e de como mantê-la lógica, preservando os sentidos 

nela inseridos. A teoria consiste na afirmação de que, para que exista uma 

conversa exitosa, serão necessários, no mínimo, dois sujeitos (os interlocutores) 

que estabelecem uma espécie de pacto ou acordo não formal, e este acordo é que 

permitirá que a conversa atinja seu objetivo.  

 Para que a conversa aconteça como se espera, os interlocutores deverão 

fazer uso de recursos da linguagem como, por exemplo, inferir, ou seja, preencher 

as lacunas de sentido presentes em uma conversa. As inferências são intuitivas e 

têm por base o conhecimento tácito bem como os conhecimentos prévios que 

todos temos acerca de uma infinidade de temáticas. Para compreender como se 

dão estas ações na conversa, Grice propôs as máximas conversacionais, acerca 

das quais discutiremos a seguir.  

 

2.2.4.1 As máximas Conversacionais 
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 As máximas não foram propostas com o intuito de impor leis ou determinar 

regras de bem falar ou conduzir a conversa. Elas se ocupam em tentar descrever 

as situações discursivas e, ao descrevê-las, podemos perceber quando a 

conversação foi eficaz ou se não foi e que fatores contribuíram para isto. A estes 

fatores, que impedem que a conversa realmente flua como deve, chamaremos de 

violações das máximas.  

 O uso ou violações das máximas conversacionais não são os únicos 

envolvidos no processo de comunicação, pois há outros elementos que produzem 

sentido para a compreensão entre os interlocutores. Estes elementos são 

denominados implicaturas, que tratam da capacidade que tem o interlocutor de 

inferir, ou seja, chegar a conclusões a partir do que foi dito e, também, 

principalmente, a partir do que não foi dito, ou seja, as informações que estão 

implícitas. Esta prática requer do interlocutor conhecimento prévio acerca do tema 

tratado na interação 

 Do ponto de vista do falante que está interessado tão somente em sua 

interação, será possível perceber se o diálogo atingiu ou não seu objetivo, ou seja, 

se houve ou não violação de uma ou mais máximas conversacionais. Embora o 

sujeito não conheça os termos que os pesquisadores utilizam, quase sempre 

chegam às mesmas conclusões que os estudiosos, ou seja, se compreendeu a 

intenção do seu interlocutor e se também se fez compreender.  

 
As violações de máximas conversacionais são intencionais e, acima 
de tudo, são alcançadas, aceitas e compreendidas pelos 
interlocutores. Isso significa dizer que, tanto os implícitos quanto as 
violações das máximas não são, em nenhum momento, uma 
tentativa do locutor de enganar ou omitir informações, mas sim 
recursos conversacionais para uma compreensão rápida e que 
causa efeito no interlocutor (LEÃO, 2013, p.2). 
 

 As violações das máximas não são consideradas nem positivas nem 

negativas.  Elas, na verdade, fazem parte do nosso repertório linguístico, sendo de 

fato mais uma das estratégias que empregamos ao fazer uso eficiente de nossa 

competência comunicativa, respeitando cada contexto. 

É apresentada na sequência cada uma das máximas conversacionais e 

trataremos de algumas violações que podem atingi-las, o que nos possibilitará 
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compreender como se organizam, como acontecem e consequências de sua 

presença nas interações.  

 

I – Máxima de Quantidade 

 Conforme Grice (1982, p. 86), a primeira máxima está relacionada à 

quantidade de informação a ser fornecida, ou seja, corresponde às informações 

explícitas na superfície do texto, tendo em vista uma contribuição informativa e 

necessária. A violação desta máxima pode ser utilizada como recurso estratégico 

para argumentação, ao passo que o locutor pode fornecer, ou não, suficientes 

informações para seu interlocutor, levando em consideração sua intenção 

comunicativa. Ainda segundo Grice, esta máxima corresponde a duas 

submáximas, e estas dizem que:  

1. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto requerida 

(para o propósito corrente da conversação).  

2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. 

Para Grice, a segunda submáxima pode ser questionável pois um falante 

pode ser super-informativo e isto não quer dizer necessariamente que ele 

transgrediu a máxima.  Apenas perdeu mais tempo em uma informação que pode 

ser motivadora de questões secundárias, o que poderá levar o ouvinte a algum 

engano, ao passo que o excesso de informação pode deixa-lo confuso e levá-lo a 

inferências equivocadas.  

Assim sendo, esta máxima requer que o falante utilize em sua interação 

tanta informação quanto seja necessária. Nem mais, nem menos. Não é raro 

encontrarmos pessoas prolixas, que falam de um determinado fato e acabam 

falando muito mais do que o necessário, com riqueza de detalhes que não são 

relevantes ao objetivo proposto no início da interação. Há ainda aqueles que, ao 

contrário, não dão a quantidade de informação suficiente para seu interlocutor, 

deixando lacunas no processo interativo.  

Vejamos exemplos de uma conversa em que a máxima é violada e outra na 

qual é utilizada de maneira adequada: 

 Situação 1: Duas amigas conversando acerca de uma terceira pessoa: 

A1: Você sabe onde Pedro mora? 

B1: Ah! Ele mora no Rio de Janeiro. 
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 Se pararmos para analisar este enunciado a primeira vista, temos a 

impressão de que A1 foi atendido em sua solicitação, já que fez uma pergunta e 

obteve resposta de B1. Porém, se olharmos mais atentamente, perceberemos que, 

ao responder o questionamento, B1 não deu informações suficientes para suprir o 

que lhe foi perguntado. Ao responder Rio de Janeiro, ela não esclareceu se estava 

se referindo ao estado do Rio de Janeiro, que tem uma dimensão enorme a ser 

explorada. Afinal o estado é composto por muitos municípios. Se B1 se referia à 

cidade do Rio de Janeiro, ainda assim, não seria suficiente sua resposta pois 

faltam dados de localização, já que a cidade do Rio de Janeiro também é muito 

grande.  Assim, outras informações como a região ou bairro deveriam ser 

mencionadas para fornecer a A1 a quantidade de informação necessária para 

responder o questionamento.  Houve, pois, violação da máxima de quantidade. 

 Analisar um pequeno diálogo como este pode ser uma atividade muito 

interessante, pois, como usuários, nem sempre nos damos conta de que estamos 

violando esta máxima. É claro que o interlocutor pode propositalmente causar esta 

violação, mas este tipo de situação é muito mais comum do que se pode imaginar.  

Muitas vezes, o falante apenas reage e tenta responder o que lhe foi 

perguntado de maneira mais objetiva. O processo mental e cognitivo envolvido aqui 

não avalia que a situação necessita de mais informação, e aguarda um novo turno 

no enunciado com seu interlocutor que provavelmente tentará suprir sua 

necessidade com outro questionamento.  

 Situação 2: Dois colegas de trabalho trocando informações acerca a 

empresa onde trabalham. 

A2: Você tem conhecimento de onde será implantada a nossa nova filial? 

B2: Sim, será implantada no centro da cidade de São Paulo, pois assim nos 

dará condição de receber nossos clientes com mais agilidade.  

 Neste diálogo, temos uma troca de informação eficaz, pois, ao ser 

questionado acerca da localização da nova filial, B2 responde positivamente com a 

quantidade de informação necessária, determinando em que cidade e ainda o 

ponto específico onde será instalada a nova filial, deixando o interlocutor A2 

satisfeito. No tocante à máxima de quantidade, a conversação foi muito bem-

sucedida. 
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II – Máxima de Qualidade  

A segunda categoria, a máxima de qualidade está relacionada à veracidade 

das informações, e, segundo Grice (1982, p. 87), dentro desta máxima, temos a 

super-máxima que diz: “Trate de fazer uma contribuição que seja verdadeira” e isto 

nos leva a duas outras  máximas mais específicas:  

1. Não diga o que você acredita ser falso.  

2. Não diga senão aquilo para o que você possa fornecer evidência 

adequada. 

Esta máxima requer que o falante, ao interagir com seu interlocutor, utilize 

um enunciado verdadeiro, pois ela orienta que o usuário não deve fazer uso de 

informações que julgue incorretas, ou que não faça uso de informações que não 

possam ser comprovadas.  

Na prática cotidiana de interação em ambientes formais, espera-se que os 

enunciados proferidos sejam verdadeiros, pois ninguém pergunta algo para o outro 

se acreditar que o interlocutor responderá com uma informação que seja falsa. 

Espera-se que seu interlocutor contribua com a interação, fazendo uso de 

informações verdadeiras que sejam passíveis de comprovação. As máximas 

podem ser violadas independentemente do contexto, seja ele formal ou informal. 

Porém, em se tratando de ambientes informais, é muito fácil encontrar  violação 

desta máxima.  

Vejamos um exemplo em que o uso adequado da máxima é respeitado e um 

outro no qual a máxima é violada. 

Situação 1: Em uma sala de aula, um aluno e um professor produzem o 

seguinte diálogo: 

C1: Professor, as baleias são animais mamíferos? 

D1: Sim, as baleias são os maiores animais mamíferos existentes no 

planeta. 

 Observe que, ao responder o questionamento feito por C1, D1 contribuiu 

com a interação, respondendo-lhe com uma informação verdadeira, respeitando, 

portanto, a máxima de qualidade. Mas contrastando com este fato, vejamos um 

outro diálogo com exemplo da violação desta máxima: 

 Situação 2: Pensemos na mesma situação1 de conversação: 

C2: Professor, os cachorros podem voar? 
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D2: Sim, eles podem e ainda fazem seus ninhos nas árvores mais 

altas. 

 Nesta situação comunicativa, a pergunta feita por C2 foi descabida e, em 

resposta a esta, D2 violou a máxima de qualidade, proferindo uma inverdade. 

Neste caso, a violação foi proposital, provavelmente causada pelo contexto geral 

da situação apresentada.   

 

III – Máxima de Relação 

 Esta máxima indica que o falante faça uso de informações relevantes, ou 

seja, os interlocutores devem estabelecer uma relação em seus turnos de fala, 

promovendo, assim, uma interação lógica que faça sentido. Quanto a esta 

máxima), há uma consideração importante a ser feita, pois, conforme Grice (2004, 

p.87), 

 
Sob a categoria da RELAÇÃO, coloco uma única máxima, a saber, 
“Seja relevante”. Embora a máxima em si seja muito concisa, sua 
formulação oculta vários problemas que me preocupam muito: 
questões a proposito de que tipos de foco de relevância podem 
existir, como se modificam no curso da conversação, como dar 
conta do fato de que os assuntos da conversação são 
legitimamente mudados, e assim por diante (GRICE, 1982, p.87).  

 
Quanto à máxima de relevância ou de relação, Fontana (2004)  afirma  que, 

para que o autor contribua para a interação, deve atingir os objetivos desta  e que 

ele exclua, em sua fala, sentenças que não sejam pertinentes a seus objetivos. “O 

falante deve assegurar-se de que os argumentos utilizados para justificar seu ponto 

de vista não sejam óbvios ou impertinentes, nem contraditórios” (FONTANA, 2004, 

p.126). 

Vejamos alguns exemplos:  

 Situação 1: Dois estudantes conversam no corredor escolar. 

E1: Você teria como me passar tuas anotações acerca a aula de 

ontem? 

F1: Eu estava viajando. 

 No diálogo estabelecido entre E1 e F1, não fica configurada a relação 

existente entre os enunciados.  No entanto, apesar desta aparente desconexão, F1 

pode estar querendo informar simplesmente que também não estava presente na 
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aula e, por isso, não pode compartilhar as anotações. Neste caso, houve a violação 

da máxima de relação, pois, para que haja compreensão, E1 precisará inferir a 

ausência do colega. Vejamos uma situação em que a máxima de relação é 

respeitada e o enunciado estabelece uma relação lógica em sua execução.  

Situação 2: Duas amigas combinam um encontro. 

E2: Então, você vai comigo ao cinema hoje?  

F2: Vou sim, não podemos perder o lançamento desse filme. 

E2: Ah então nos encontramos as 14 hs no cinema? 

F2: Perfeito! Não se atrase que a sessão começa às 14:30 hs. 

E2: Não se preocupe estarei lá no horário. 

Nesta situação, houve uma interação com elementos que se relacionam 

perfeitamente e, portanto, as interlocutoras não necessitarão fazer uso de 

inferência alguma, pois o enunciado não dá margens a subentendidos, ou mal-

entendidos, o que caracteriza o respeito à máxima de relação.  

 

IV – Máxima de Modo 

 Quanto à máxima de modo, espera-se que o falante seja claro em sua 

interação, pois, conforme Leão (2013, p. 6), deve-se evitar o uso de duplo sentido, 

ou expressões obscuras ou imprecisas, sendo, também, desejável que o enunciado 

seja breve e organizado. A violação desta máxima é muito comum, principalmente 

em idiomas em que o vocabulário dispõe de muitas palavras que, dependendo do 

contexto, podem apresentar sentidos diferentes.  

 Grice (1982, p.87) postula que esta máxima, diferentemente das demais que 

tratam do que é dito, refere-se a como o que é dito deve ser dito, e a esta máxima 

o autor relaciona a super-máxima “Seja claro” e outras várias máximas que 

apresentamos conforme interpretação de Fontana (2004, p.127):  

1. Evite obscuridade de expressão.  

2. Evite ambiguidade (use palavras com sentido preciso e definido).  

3. Seja breve (evite prolixidade desnecessária).  

4. Seja ordenado (usufruindo da economia da linguagem temporal, espacial 

e lógica). 

 Vejamos primeiramente um exemplo de enunciado que respeita a máxima 

de modo. 
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 Situação 1: O marido procura suas chaves e questiona a esposa. 

  G1: Onde estão minhas chaves? 

  H1: Estão sobre a mesa. 

 Nesta situação de interação, a máxima foi respeitada e não deixou margem 

para ambiguidades, pois os interlocutores foram breves e objetivos em suas falas. 

É exatamente o que se espera em uma situação comunicacional eficiente. Por 

outro lado, as violações dessa máxima podem criar embaraço ou mal-entendidos 

para os interlocutores que podem criar situações desagradáveis ou, em alguns  

casos, cômicas. Vejamos, no exemplo a seguir, uma representação da violação da 

máxima de modo. 

 Situação 2: Duas amigas conversando em uma lanchonete 

  G2: Eu me sinto tão sozinha. 

  H2: Conheço um certo alguém que poderia resolver isso. 

  G2: Que alguém? 

  H2: Não acredito que você ainda não percebeu rsrs 

 Nesta situação, H2 usou de um enunciado obscuro. Observe que na 

conversa uma das amigas acreditava que a outra soubesse de quem se falava 

quando usou o termo “alguém”, mas a proposição não estava correta. O ambiente, 

a situação contextual podem ter sido motivadores do seu enunciado que omitiu o 

nome do “alguém”, mas esta omissão promoveu uma ruptura da máxima de modo, 

pois sua interlocutora, ou seja, G2 claramente não compartilhava da informação 

omitida. H2 pode ter feito a escolha do termo utilizado, por diversos fatores: para 

evitar que outras pessoas tomassem ciência da informação implícita ou por pura 

discrição, por exemplo.  Mas o fato é, que ao fazer esta escolha, H2 violou a 

máxima de modo.  

 Apresentadas as máximas conversacionais e devidamente exemplificadas, 

passamos a percebê-las com mais clareza. Nós usuários da língua e dos mais 

diversos tipos de linguagem, utilizamos diversos recursos para estabelecer uma 

comunicação sociável e aceitável e, muitas vezes, violamos intencionalmente uma 

ou cada uma dessas máximas no intento de manter uma interação que preserve o 

sentido, contemplando as necessidades das interações sociais.  Não obstante, é 

importante ressaltar que as violações das máximas também produzem sentido e 

estes podem ou não atender à intenção do locutor.  
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Brown e Levinson (1987, apud Bezerra 2017, p. 11), asseveram que: “o 

Princípio da Cooperação, além da transmissão de informações, também se aplica à 

manutenção das aparências, os falantes podem estar tentando se dar bem sem 

parecerem agressivos ou mal-humorados.”. Em outras palavras, os interlocutores 

estabelecem entre si o uso de uma ou mais violações das máximas a fim de evitar 

confrontos desnecessários entre os envolvidos na interação. Portanto, esta ação, 

como visto no sub-tópico 2.2.3 que trata da polidez linguística, proporciona um 

diálogo respeitoso e educado entre os participante do evento comunicativo.  

Para manter a interação em um nível sociável como é pretendido, muitas 

vezes, o falante utiliza-se de alguns recursos linguísticos e/ou gramaticais, como 

metáforas, eufemismos, ironias, exageros etc. Isto não quer necessariamente dizer 

que há intenção deliberada de mentir para o seu interlocutor, mas sim de 

estabelecer uma conversa que atenda a proposta conversacional, amenizando o 

que se pretende dizer sem comprometer completamente os sentidos pretendidos e 

mantendo a polidez, ou seja, a cortesia entre os interlocutores.  

Embora haja diversos focos a serem tratados e estudados no campo da 

pragmática, na maioria dos casos eles se relacionam,  criando uma condição de 

dependência ente si, pois observemos que, se os atos de fala estão no início do 

processo, partindo da premissa que todo o processo comunicativo faz uso dos atos 

de fala e, ao nos comunicarmos,  utilizamos as máximas conversacionais  que, por 

sua vez, nos conduzirão a fazer uso das inferências, dando voz a implicaturas e, 

assim por diante, os elementos parecem se encadear à medida em que os 

utilizamos.   

 Estas são algumas das propostas da pragmática tradicional, a qual abriu 

caminho para os estudos neste campo de pesquisa. Porém, como é de se esperar, 

com o passar do tempo e a evolução dos estudos, a pragmática também se renova 

por meio das novas perspectivas propostas pela Nova Pragmática, a qual será o  

próximo assunto a ser tratado. 

 

2.3 Nova pragmática: outra perspectiva 

 

 Os estudos pragmáticos iniciados ainda no século XIX precedem até mesmo 

a consolidação da linguística enquanto ciência, pois, segundo Pinto (2011, p. 49), 
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“A Pragmática, como área de estudos, tem sua história tradicionalmente remontada 

ao século XIX, com a virada linguística da filosofia ‘em direção aos problemas 

relativos ao uso da linguagem”. 

É razoável afirmar que a pragmática, assim como a língua, está em 

constante evolução, razão por que não é nenhuma surpresa que haja movimentos 

que nos possibilitem novas concepções e novos caminhos a percorrer. A nova 

pragmática, termo criado por Kanavillil Rajagopalan, propõe uma releitura da teoria 

de Austin, usando principalmente a crítica desconstrucionista de Jacques Derrida11.  

 O embate entre a pragmática tradicional, vista sob a perspectiva de Austin, 

com os atos de fala, apresentada por meio das interpretações de John Searle, e a 

pragmática “nova”, desenvolvida a partir de um ponto de vista mais crítico e 

abrangente, foi iniciado de fato em 1977. Entretanto, só veio mostrar grandes 

avanços nos anos 2000. A primeira grande contribuição que podemos destacar no 

Brasil foi o acesso mais direto a estudos e pesquisas da área, que passaram a ser 

publicados também em língua portuguesa, pois até então só estavam disponíveis 

em língua inglesa.  

 Sob a perspectiva da nova pragmática, observa-se que não há o interesse 

em criar teorias apressadamente desde o princípio, fugindo aos modelos 

cartesianos, praticados até então, em que se teorizava partindo do zero, ignorando 

discussões anteriores acerca da temática em questão. 

Conforme Rajagopalan (2014, p.13), “Os pragmatistas contemporâneos 

acreditam que a teoria não é a causa; ela é, na melhor das hipóteses, uma 

consequência do trabalho investigativo”. Ainda segundo o autor, fica explícita a 

evolução da pragmática que agora leva em consideração diversos e complexos 

aspectos da linguagem em seus estudos. Afirmação reforçada  por meio do 

seguinte conceito: 

 
A nova pragmática nada mais é do que a fase da Pragmática que 
conseguiu se desvencilhar das velhas amarras herdadas de outros 
tempos, que impediam os pesquisadores de encarar a linguagem 
com todas as complexidades que ela apresenta sem lhes dar 

                                                           
11

 Jacques Derrida foi um filósofo franco-magrebino, que iniciou durante os anos 1960  em filosofia. 
A sua figura é diversas vezes alvo de ataques polémicos, sobretudo por autores que se reclamam 
da tradição "analítica", pelas suas opções de escrita filosófica, em geral retomando opiniões 
expressas por John Searle nos media durante os anos 80.  
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costas ou simplesmente menosprezá-las em nome de 
aperfeiçoamento da teoria (RAJAGOLAPAN, 2014, p.13). 
 

 Acerca deste novo olhar proposto por Rajagolapan, Borges (2012) afirma 

que o termo “novo” poderia ser usado de maneira diferente, pois, ao tratar como 

novo, pode levar à crença de que o modelo imediatamente anterior a este seria 

agora uma perspectiva velha, e pode passar a impressão de ultrapassada e não é 

este o caso. Borges propõe, assim, a pragmática sob duas formas de fazer: o fazer 

A correspondente ao modelo seguido a partir dos apontamentos e reflexões  de 

Searle quanto à teoria de Austin, e o fazer B que foi desenvolvido a partir das 

reflexões de Rajagolapan, que apresentou uma releitura da teoria de Austin e que 

traz críticas ao modelo proposto no fazer A. 

 Portanto, entendemos que a pragmática pode ser praticada de duas formas. 

A primeira e mais tradicional que segue a leitura e reflexões feitas por Searle, 

modelo que se consolidou por seu uso nas primeiras pesquisas e estudos da área, 

e um segundo modelo que enfoca a leitura e reflexões de Rajagolapan, trazendo 

para este cenário a crítica desconstrucionista de Derrida, defendendo um tom mais 

filosófico nas análises pragmáticas.  

 É importante ressaltar que, apesar de duas formas de fazer pragmática, a 

nova perspectiva tem as mesmas preocupações. “Uma nova pragmática para 

antigos problemas” é o título do artigo que introduz o livro Nova Pragmática: modos 

de fazer, de Silva, Alencar e Ferreira (2014). No artigo, os autores defendem que 

algumas questões de análise pragmática devem ser retomadas e defendem que a 

explicitação de que uma explicação de natureza pragmática será suficiente para 

evitar a criação de pseudoproblemas.  Compreendemos que estes 

pseudoproblemas, a que se referem os autores, referem-se às formulações ou à  

ordem em que aparecem os elementos que serão analisados em um enunciado.  

Os autores apresentam o seguinte exemplo de uma conversa informal para 

tornar esta questão dos pseudoproblemas mais clara:  

(1) A. Soube que você trabalha na mesma sala em que o Paulo.  

B. Não, o Paulo é que trabalha na mesma sala em que eu.  

Ilari (2000, p.154) afirma que, embora os enunciados acima façam sentido, 

há uma contradição lógica entre eles. Os autores trazem a seguinte citação  de 

Illari quanto a esta contradição: “(1B) retoma anaforicamente o conteúdo 
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proposicional de (1A) para declará-lo falso (“Não) e em seguida declara esse 

mesmo conteúdo, agora aceito como verdadeiro. (1B) é, em suma, uma oração 

contraditória”.  

Rajagopalan (2014, p. 17) defende que, embora os dois enunciados possam 

apresentar as mesmas referências, eles devem ser capazes de ter os seus termos 

substituídos sem que o valor de verdade seja alterado. Assim, para o autor, os 

diálogos não são contraditórios, pois não acredita que o conteúdo proposicional 

seja negado.  Para ele, a inversão dos termos é possível neste caso, mas não é 

uma regra que possa ser aplicada universalmente.  

A partir do que defendem Illari e Rajagopalan, é perceptível que há pontos 

de vistas que partem do mesmo lugar.  Porém, divergem em seus destinos. Para 

um, é possível inferir algo a mais com a mudança dos elementos que compõem a 

oração, enquanto que para o outro, neste caso especificamente, não caberia uma 

contradição.   

No tocante às máximas conversacionais, Silva, Ferreira e Alencar (2014, p. 

22) trazem para a discussão o que diferencia a pragmática tradicional da nova 

pragmática e como é importante para nosso trabalho manter claro de que forma se 

diferenciam. 

Assim, apresentamos a explicação fornecida pelos autores. Para Grice 

(1982, p.86) apud Silva, Ferreira e Alencar (2014, p. 22), o modelo tradicional 

indica que as máximas compõem um princípio “racional” da ação humana, em que 

o princípio cooperativo deixa sua contribuição conversacional, no momento em que 

ocorre, pelo propósito aceito na  troca conversacional em que se está inserido e 

que a violação das máximas permitirá o uso das inferências ou implicaturas.  

 Por outro lado Silva, Ferreira e Alencar (2014, p. 22) afirmam que o modelo 

seguido pela perspectiva da nova pragmática “questiona o quadro geral de 

racionalidade que subjaz ao cálculo dessas inferências e a outros (antigos) 

problemas (...)”. Sob esta ótica, o princípio cooperativo supõe uma noção contratual 

de ação humana e essa noção direcionaria o ato linguístico e possivelmente o não 

linguístico também, o que impactaria o modo de explicar o que seria a linguagem e 

suas funções socioculturais.  

A proposição de Grice é que a comunicação implica significados intencionais 

de um indivíduo (o falante) a serem decodificados e compreendidos por outro 
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indivíduo (o interlocutor), o qual fará uso das inferências baseado em sua visão 

particular de mundo.  

 
O princípio cooperativo, que Grice supõe universal, é na verdade o 
produto da própria ideologia linguística liberal, segundo a qual “o 
foco da ação é a intenção individual de atores discretos, não as 
relações sociais das quais essas ações emergem e nas quais, 
retroativamente, ingressam.” (KEANE, 2009, p. 55 apud SILVA, 
FERREIRA e ALENCAR, 2014, p. 23) 

 
 A citação acima explica, assim, que, ao aceitar este modelo universal 

proposto por Grice, o sujeito assumirá, sem refletir acerca do assunto, um conjunto 

de suposições acerca das ações sociais intrínsecas ao enunciado, bem como o 

papel do falante na determinação do significado, mas levará no pacote também a 

vocação social e humana do indivíduo, pois não há como dissociar as 

intencionalidades propostas no enunciado da essência do indivíduo, considerando 

que a máxima de qualidade, que requer que o sujeito seja verdadeiro, tenha sido 

respeitada no enunciado.  

 Cada elemento pragmático é essencial na compreensão de todo e qualquer 

ato de fala, de suas funções e intenções, e o contexto é outro importante elemento 

que precisa ser considerado. É necessário que tenhamos especial atenção a este 

aspecto da análise pragmática de um dado enunciado, pois ele pode determinar 

um sentido em detrimento de outro.  

Quanto ao contexto, Mey, (2014 p. 130), afirma que “Um contexto não deve 

ser considerado como unidade estática no espaço e/ou no tempo. Mais do que 

isso, por seu caráter dinâmico, ele compreende o tempo e o espaço em todas as 

direções e dimensões”, ou seja, há que se levar em consideração a sua 

flexibilidade, aspecto marcado por sua dinamicidade que poderá, em algumas 

situações, ressignificar um dado enunciado. Tudo, absolutamente tudo, deve ser 

considerado em uma análise: o tempo em que ocorre, o espaço em que ocorre o 

enunciado, que, se analisado a partir de um outro tempo e/ou lugar, poderá não 

explicitar os mesmos sentidos propostos inicialmente.    

Ante o exposto, a nova pragmática, na verdade, não é tão nova assim como 

propõe a nomenclatura. Seriam, assim, duas formas de fazer como mencionou 

Borges. Enquanto o modelo tradicional, proposto pelas reflexões de Searle, faz 

uma análise dos elementos pragmáticos de forma mais superficial e imediata, o 
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modelo proposto pelas reflexões de Rajagopalan apresenta uma visão mais atenta 

aos detalhes do enunciado, buscando reflexões mais filosóficas e profundas. Em 

uma leitura simplista, ousaríamos afirmar que esta segunda perspectiva 

complementa a primeira. 
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3 O GÊNERO DISCURSIVO RESUMO  

 

 Neste capítulo, procedemos à apresentação do gênero discursivo sob a 

perspectiva de Bakhtin e acerca do gênero resumo acadêmico, tentando deixar o 

mais claro possível os objetivos deste tipo de gênero, bem como suas 

características segundo prescrito pelos estudos retóricos e pesquisas que 

realizamos acerca da temática. 

 

3.1 O gênero discursivo sob a ótica de Bakhtin 

 

 Em toda e qualquer língua, os usuários utilizam-se de estratégias que 

estabelecem padrões na linguagem, padrões estes que determinam o gênero 

discursivo que está sendo ou será utilizado. Cabe-nos ressaltar que não é 

necessário muito conhecimento (linguístico, lexical ou de outra ordem) para 

reconhecer e, em alguns casos, utilizar determinados gêneros discursivos, pois 

muitos deles fazem parte de nossas vidas desde que somos capazes de nos 

lembrar. Entretanto, damo-nos conta de suas estruturas complexas ou não   

quando compreendemos que somos parte da linguagem e que ela é um organismo 

vivo.  

 Afinal, o que será o gênero discursivo? Existem conceitos e nomenclaturas 

diferentes do que vem a ser gênero. Entretanto, aqui utilizamos o conceito sob a 

ótica do russo Mikhail Bakhtin, grande filósofo e pensador que foi um dos grandes 

estudiosos da linguagem humana.  

Conforme Bakhtin (2003, p. 261), todos os campos da atividade humana são 

ligados ao uso da linguagem. O autor diz que o emprego da língua se efetua em 

forma de enunciados que podem ser orais ou escritos, concretos e únicos. Tais 

enunciados apresentam características, condições e finalidades específicas, que 

não se referem tão somente ao conteúdo que se deseja informar ou ao estilo 

adotado, mas a um conjunto de elementos que o compõe constitutivamente.  

Quanto ao enunciado, Bakhtin (2003, p.262) defende que “Evidentemente, 

cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso.” Quanto ao conceito proposto por Bakhtin, Fiorin (2008) 
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chama-nos a atenção para o vocábulo “relativamente” que, em sua análise, indica a 

imprecisão das características e das fronteiras dos gêneros. 

O conceito supracitado propõe um dialogismo que evidencia os estudos 

linguísticos, pois, se o diálogo é o princípio constitutivo da linguagem e a linguagem 

implica interação, esta, por sua vez, requer pelo menos dois participantes e, assim, 

encontramos uma contradição, pois se “o enunciado é individual”, compreendemos 

que Bakhtin não se refere ao sentido literal da palavra, e sim a maneira única que 

cada indivíduo tem de se comunicar.  Sendo uma interação entre indivíduos, que 

são seres por natureza sociais, partimos para a compreensão de que há um 

diálogo entre os seus discursos, mantendo uma relação entre eles, o que sugere, 

mais uma vez, que não se trata de algo individual, mas  eminentemente algo de 

caráter social. 

Se os enunciados dão origem aos discursos, será necessário aos falantes 

ou usuários de uma língua, utilizarem-se do que chamamos de gênero do discurso, 

que nada mais é do que a forma e estilo adotados para informar determinado 

assunto ou conteúdo. Quanto aos gêneros do discurso, temos:  

 
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).  
 

 Assim, de acordo com o autor, não há como determinar o número de 

gêneros, pois sendo intrínseco à língua e à linguagem, os gêneros vão sendo 

criados e/ou transformados de acordo com as necessidades linguísticas impostas.  

 Os gêneros dos discursos são diversos e cada um deles tem uma finalidade 

ou objetivo, pois, em geral, possuem  características que nos permitem identificá-

los.  Esta identificação pode muitas vezes ser intuitiva.  Por exemplo, ao ver uma 

receita em um idioma diferente do nosso, muito provavelmente qualquer pessoa 

que conheça aquela língua, ou não, a identificará como sendo uma receita, pois 

sua estrutura segue um padrão. O mesmo ocorrerá com uma carta, um ofício, uma 

charge, um poema, uma resenha etc. 
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3.2 O que é e para que serve o resumo 

 

 Dentre os muitos gêneros discursivos existentes, trataremos aqui do gênero 

resumo, mais especificamente do gênero resumo acadêmico.  Para isto, não 

consideraremos o resumo tão somente como aquele apresentado nos manuais de 

metodologia científica. Desejamos, na verdade, discutir o gênero sob a perspectiva 

sociorretórica12, o que nos possibilitará uma observação mais ampla acerca deste 

gênero tão importante para o ambiente acadêmico. 

O resumo acadêmico é uma prática discursiva e sociocomunicativa realizada 

por alunos, professores, pesquisadores. Enfim, pelos elementos que participam do 

universo da produção escrita no mundo acadêmico. Apesar de ser um elemento 

popular no meio acadêmico, o resumo nem sempre é produzido por seus autores 

da forma adequada, pois, por vezes, em sua elaboração não são apresentados os 

elementos que o caracterizam.  Esses elementos foram verificados e elencados por 

meio de estudos retóricos do gênero, os quais   buscam identificar características e 

aspectos relevantes e recorrentes em um dado assunto.  Neste caso, os resumos 

acadêmicos. 

Quanto às características encontradas no gênero resumo acadêmico, 

seguiremos, em nossa análise, o modelo de organização retórica proposto por 

Motta-Roth e Hendges (2010). As autoras trazem em sua proposta, além da 

organização retórica, explicações acerca do que seria e qual a finalidade dos 

resumos acadêmicos, informações que nos serão muito úteis.  

O resumo acadêmico é a primeira apresentação de uma pesquisa, é como 

seu cartão de visitas.  As pesquisas, em geral, são apresentadas primeiramente 

por meio do resumo acadêmico em seminários, congressos e outros eventos 

acadêmicos. Os resumos também são apresentados em textos acadêmicos como 

artigos, dissertações, teses, seguindo padrões específicos. Quanto à função do 

resumo, Motta-Roth e Hendges (2010, p. 152) afirmam que ele “antecipará o 

conteúdo da pesquisa a ser apresentada no evento, bem como orientará os 

                                                           
12

É uma perspectiva moderna da retórica tradicional, que incorpora as considerações de um gênero 
que apresenta padrões de regularidade no discurso revelados pelo falante/escritor diante das 
situações recorrentes (Freedman & Medway (1994 apud Silveira p. 2002). 
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participantes do evento, que se guiarão pelos anais para assistir aos trabalhos de 

seu interesse.” 

Fica bem claro, portanto, que, embora os conteúdos dos resumos 

acadêmicos sejam controlados pela quantidade de palavras, eles são muito 

importantes, pois são convites para conhecer  os trabalho e isto  é um bom motivo 

para elaborá-los com atenção, levando ao  leitor toda  informação de que 

necessitará para se sentir motivado a conhecer toda a pesquisa. Corrobora  nosso 

ponto de vista a seguinte citação: 

 
(...) o abstract/resumo acadêmico tem o objetivo de sumarizar, 
indicar e predizer, em um parágrafo curto, o conteúdo e a estrutura 
do texto integral que segue.  Funcionando como uma fonte de 
informação precisa e completa, abstracts/resumos acadêmicos 
ajudam os pesquisadores a ter acesso rápido e eficiente ao 
crescente volume de publicações cientificas (GRAETZ 1985, p. 123; 
SALANGER-MEYER 1990, p. 366 apud MOTTA-ROTH e 
HENDGES 2010, p. 152 grifos nossos). 

   
 Quanto ao principal objetivo de um resumo acadêmico, conforme descrito na 

citação acima, é apresentar, em poucas palavras, uma síntese de todo o  texto, não 

deixando de fora informações importantes para o leitor. A habilidade de produzir 

resumo bem elaborados  pode ser desenvolvida por meio de pesquisas e, 

obviamente, pela  prática em escrevê-los. 

Motta-Roth e Hendges (2010) trazem um modelo de organização dos 

resumos adaptado do modelo CARS (Creating a Research Space), proposto por 

Jonh Swale. Segundo Leffa, este modelo foi desenvolvido e apresentado em duas 

etapas entre os anos 1981 e 1990. Na primeira, o corpus foi composto por 48 

introduções de artigos de pesquisas. Na segunda etapa, Swales estabeleceu 

parceria com Najjar e ampliou seu corpus para 110 introduções de trabalhos 

acadêmicos de 3 (três)  diferentes áreas: física, educação e psicologia.  

Como resultados dessa pesquisa inicial, foram descobertos 4 (quatro) 

moves como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 1 - 1º Modelo CARS para introduções de artigos de pesquisa Swales (1984) 

Move 1 – Estabelecendo o campo de pesquisa 

Move 2 – Sumarizando pesquisas prévias 

Move 3 – Preparado a presente pesquisa 

Move 4 – Introduzindo a presente pesquisa 

 

O quadro a seguir apresenta a segunda versão do modelo CARS de Swales, 

que em pesquisa conjunta com Najjar o apresentou em 1990, ampliado e 

atualizado. 

 

Quadro 2 - 2ª versão do modelo CARS para introduções de artigos de pesquisa 

Move 1 – Estabelecendo um território 

S1- Alegando centralidade e ou  

S2- Fazendo generalizações tópicas e/ou  

S3- Revisando itens de pesquisas prévias 

Move 2 – Estabelecendo um nicho 

S1A- Contra-argumentando ou  

S1B- Indicando uma lacuna ou 

S1C- Levantando questões ou  

S1D- Continuando uma tradução 

Move 3 – Ocupando o nicho 

S1A- Delineando os propósitos 

S1B- Anunciando a presente pesquisa  

S2- Anunciando as descobertas principais 

S3- Indicando a estrutura do AP 

  

Este modelo serve como guia nos trabalhos de análises do gênero 

Introdução de trabalhos acadêmicos e foi adaptado por Motta-Roth e Hendges 

(1996) para análise de resumo acadêmico, descrevendo seus pontos essenciais, 

de modo a caracterizá-lo.  

No modelo proposto pelas autoras, um resumo acadêmico deverá 

essencialmente apresentar 5 tipos de informações (situar a pesquisa, apresentar a 

pesquisa, descrever a metodologia, sumarizar os resultados e, por fim, discutir o 

estudo.  Cada um desses pontos tem uma função e algumas delas, como podemos 

verificar no quadro abaixo, apresentam sub-funções, observando-se que, dentre as 
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sub-funções, não será necessário que todos os pontos apareçam no resumo, pois, 

em alguns deles, a sub-função transita entre uma ação e outra. 

Vejamos o quadro para compreender melhor estas funções e sub-funções e, 

assim, apropriarmo-nos do conhecimento necessário para que possamos proceder 

a análise dos resumos. 

 

Quadro 3 - Modelo de análise de resumo de Motta-Roth e Hendges (1996), adaptado de 

Santos,  e do modelo CARS 

MOVIMENTO 1 – SITUAR A PESQUISA 

Sub-função 1A- Estabelecer interesse profissional no tópico ou 

Sub-função 1B - Fazer generalizações no tópico e/ou 

Sub-função 2A - Citar pesquisas prévias ou  

Sub-função 2B - Entender pesquisa prévias ou 

Sub-função 2C – Contra-argumentar pesquisas prévias ou 

Sub-função 2D - Indicar lacunas em pesquisas prévias 

MOVIMENTO 2 – APRESENTAR A PESQUISA 

Sub-função 1A - Indicar as principais características ou 

Sub-função 1B - Apresentar os principais objetivos e/ou 

Sub-função 2 - Levantar hipóteses. 

MOVIMENTO 3 – DESCREVER A PESQUISA 

MOVIMENTO 4 – SUMARIZAR A PESQUISA 

MOVIMENTO 5 – DISCUTIR A PESQUISA 

Sub-função 1 – Elaborar conclusões  

Sub-função 2 – Recomendar futuras aplicações 

Fonte: Motta-Roth e Hendges (1996, p. 168) 

 

 A estrutura apresentada pelas autoras é uma das expectativas possíveis do 

professor ou do pesquisador que fará a correção e/ou análise dos resumos 

acadêmicos. Além da questão estrutural abordada até aqui, há que se considerar 

ainda as características linguísticas que devem estar presentes no gênero resumo, 

não devendo ser negligenciado o fato de que, além de um gênero, estamos 

tratando de um texto, que deve estar elaborado em linguagem adequada e deve 

ainda respeitar as regras gramaticais e ortográficas da língua, sem esquecer o uso 

dos elementos conectivos de coesão e coerência, explorados pelos professores de 

produção textual. 
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 Conforme o quadro acima, compreendemos que o primeiro movimento 

retórico diz respeito a situar a pesquisa que, em nossa área de conhecimento, os 

estudos linguísticos, tende a utilizar-se da sub-função 1B (fazendo uma breve 

apresentação do tema abordado), e/ou da sub-função 2A (quando toma por ponto 

de partida a citação de pesquisas anteriores para justificar sua existência.  

 Quanto ao segundo movimento retórico, percebemos que o maior número 

de ocorrências se utiliza da sub-função 1B (apresentando os objetivos a serem 

alcançados na pesquisa) e/ou a sub-função 2 (que trata de levantar hipóteses 

acerca do problema que se pretende investigar). 

 O terceiro movimento retórico proposto trata da descrição da metodologia. É 

importante que atentemos para o fato de que se menciona descrição e não 

identificação e que neste movimento não há uso de sub-função.  Apesar disto, não 

é incomum encontrar nos textos a ausência desta descrição, a qual, muitas vezes, 

é substituída pela identificação do método e técnicas de pesquisa.  

 O quarto movimento retórico refere-se à sumarização dos resultados, ou 

seja, um breve resumo dos resultados obtidos. Este movimento também não 

apresenta uso de sub-função, outro aspecto que percebemos em nossa pesquisa, 

o qual não é contemplado pelos autores.  

O quinto e último movimento retórico diz respeito à discussão acerca da 

pesquisa e apresenta duas possíveis sub-funções.  A1 (que trata de apresentar 

uma breve e sucinta conclusão de seu trabalho) e/ou a função 2 (que faz 

recomendações para futuras aplicações da pesquisa). 

 Cada um dos movimentos é muito importante para que o leitor possa ter, a 

partir da leitura do resumo, uma real noção do que propõe determinada pesquisa. 

Se cada elemento aqui descrito for devidamente utilizado, o texto terá mais 

chances de atender à proposta de informar, em um número razoavelmente baixo 

de palavras, todos os principais elementos que compõem o estudo.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CORPUS 

 

 Neste tópico, apresentamos nossa metodologia, bem como o nosso corpus. 

Apresentaremos, ainda, a caracterização de nosso estudo e, em seguida, a 

descrição de nosso percurso metodológico para execução de nossa análise e, 

finalmente, a descrição de nosso corpus e do procedimento para a seleção dos 

textos que o compõem, bem como as motivações para a escolha destes. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa é quanti-qualitativa já que, apresenta dados interpretativos e 

ainda uma pequena representação de dados estatísticos13.  A maior parte de nosso 

estudo é qualitativo, uma vez que trata de valores que, embora embasados em 

teorias consistentes, está pautada em nossas interpretações acerca do corpus 

analisado. Corrobora esta afirmação o conceito de pesquisa qualitativa 

apresentado por Gil (2008, p. 177): “Na pesquisa qualitativa, importante papel é 

conferido à interpretação”. Esta subjetividade pode imprimir diferentes impressões 

a depender das diferentes perspectivas assumidas pelo pesquisador. 

Quanto à definição deste tipo de pesquisa Goldemberg (1997), diz que:  

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 
um grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que 
adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 
que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe 
uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos 
recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, 
uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 
permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 
(GOLDEMBERG, 1997, p.34). 
 

 Esta pesquisa também se caracteriza como quantitativa, uma vez que, 

busca descobrir as características existentes entre diferentes perspectivas 

analíticas, representadas por meio de quantificações de variáveis específicas 

                                                           
13

 Dados estatísticos são observações coletadas, apresentadas de forma sintética e organizada. 
Quando os dados coletados não foram organizados de forma sistemática, são considerados dados 
brutos. (TRIOLA, 2008). 
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coletadas no processo de realização deste estudo, explicando posteriormente os 

dados (RICHARDSON, 1999).   

 Esta pesquisa ainda se qualifica como descritiva pois, conforme Gil (2002, 

p.42), é aquela que tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. O nosso estudo se enquadra, assim, nesta qualificação, pois 

apresenta descrição de cada elemento analisado, a saber: os textos que compõem 

nosso corpus e, nestes, as violações das máximas de Grice.  

 Podemos, ainda, considerar nosso estudo comparativo, pois comparamos 

os textos em suas versões em língua portuguesa e língua espanhola. Para 

determinar este tipo de pesquisa, recorremos ao conceito de Lakatos e Marconi 

(2003, p. 107), que dizem que “a pesquisa comparativa é aquela que permite 

analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos 

e gerais. Em nível de explicação, pode, até certo ponto, apontar vínculos causais, 

entre os fatores presentes e ausentes”.  

Por fim, nossa pesquisa apresenta uma análise do tipo interpretativa, que, 

ainda segundo Lakatos e Marconi (2003, p.167), “é aquela que trata da verificação 

das relações entre as variáveis independente e dependente, a fim de ampliar os 

conhecimentos acerca do fenômeno”, que, nesta pesquisa serão os elementos 

pragmáticos presentes nos textos. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

 Nossa pesquisa trata de identificar, descrever e analisar aspectos 

pragmáticos presentes em textos do gênero resumo monográfico supracitado nos 

capítulos teóricos. Para atingir os nossos objetivos, realizamos três categorias de 

análises: a primeira do gênero resumo acadêmico seguindo modelo proposto por 

Motta-Roth e Hendges (1996) e a segunda análise trata das máximas 

conversacionais de Grice, quando verificamos suas ocorrências e depois 

comparamos se houve variação nas ocorrências de violações das máximas quando 

o texto foi elaborado em língua portuguesa e em língua espanhola. E, por fim, 

analisamos em que movimentos retóricos estão presentes com mais frequência as 

violações das máximas.  
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 Nosso primeiro passo foi a decisão pelo corpus. Após definir o material que 

o comporia, solicitamos do Departamento de Línguas Estrangeiras do Curso de 

Letras da UERN/Campus Central autorização para fazer cópias dos resumos 

acadêmicos escolhidos. De posse do material, coube-nos decidir pelo modelo de 

análise que seguiríamos e, conforme supracitado, optamos pelo modelo proposto 

por Motta-Roth e Hendges (1996),  o  qual se baseia no modelo CARS de Swalles, 

também mencionado anteriormente. 

 Determinado o corpus e o modelo de análise, passamos às leituras dos 

textos e atentamos primeiramente para a presença das características do gênero 

resumo, tomando por base as pesquisas que compõem os estudos retóricos deste 

tipo especifico de gênero. Desta forma, verificamos se os resumos apresentam: a) 

introdução ao tema; b) objetivos e/ou hipóteses; c) metodologia; d) resultados 

obtidos e e) conclusões ou recomendações para sequência da pesquisa.  

 Além da identificação destas características, procedemos a análise 

linguística do texto, a qual  leva em consideração a escolha do léxico pelo autor, os 

elementos linguísticos e textuais utilizados, dando conta se estão de acordo com o 

que se espera da escrita e clareza de um texto acadêmico. Esta análise foi 

realizada em todos os textos do nosso corpus em língua portuguesa e, em seguida, 

nas versões em língua espanhola. Feito este procedimento, foi possível determinar 

se houve ou não fidelidade na exposição das temáticas e conteúdos abordados nos 

resumos.  

Concluída a primeira análise, procedemos a segunda, quando inicialmente 

verificamos a presença das 4 máximas conversacionais de Grice nos textos. Para 

otimizar o nosso tempo, analisamos primeiramente todos os resumos em língua 

portuguesa, fazendo as anotações acerca de cada elemento encontrado e de 

nossas reflexões, pontos importantíssimos que nortearam nossas conclusões.  

Em seguida, realizamos esta mesma análise nos textos escritos em língua 

espanhola, o que se justifica principalmente pelo fato de que  muitas palavras 

podem ser substituídas por aproximações ou equivalentes e, no caso do uso das 

máximas, isto pode apresentar uma variação que vale ser verificada e apresentada.  

Concluídas as duas análises principais, procedemos  nossa última análise 

que trata de verificar em quais movimentos retóricos temos maior incidência de 

violações das máximas de Grice. Com esta verificação e embasados por nosso 
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aporte teórico, pudemos conjecturar acerca do porquê destas violações ocorrem e 

de que forma isto impacta na compreensão do enunciado, ou neste caso, do texto.  

 

4.3 Seleção e apresentação do corpus 

 

 Para atingirmos os objetivos propostos, foi necessário decidirmos pela 

constituição de um corpus para que pudéssemos proceder nossa análise. Neste 

caso, decidimos adotar os resumos monográficos dos alunos de Letras – Língua 

Espanhola da UERN, tendo em vista que um de nossos objetivos eram deixar 

como contribuição ao corpo docente um diagnóstico de como estavam sendo 

elaborados os resumos pelos alunos deste curso.  

Dentre os resumos disponíveis, optamos por os dos dois últimos  anos, a fim 

de nos aproximarmos o máximo possível da realidade atual dos discentes.   

Decidimos, portanto, que usaríamos os resumos dos alunos licenciados em 2016 e 

2017 que atendessem minimamente ao que se espera de escrita acadêmica, em  

que levamos em consideração os textos que apresentam estrutura, ortografia, 

gramática e léxico  adequados ao nível de ensino. 

 Assim, selecionamos 5 monografias do ano 2016, cabendo-nos ressaltar 

que nossas turmas são bem pequenas, e este era o número total de monografias 

disponíveis naquele ano; e outras 5 do ano 2017, totalizando, pois,  20 resumos (10 

deles em língua portuguesa e 10 em língua espanhola, suas respectivas versões). 

Para a qualificação de nosso trabalho, apresentamos metade de nossa proposta 

final para apreciação da banca. 

 Nos resumos que compõem o nosso corpus, não são identificados os seus 

autores. Portanto, para nossa organização, os nomeamos R1a, R1b, R2a, R2b e 

assim sucessivamente até completarmos os 20 resumos. Para deixar claro, os 

resumos de final “a” são aqueles apresentados em língua portuguesa, enquanto 

que, os que tem final “b” são os resumos apresentados em língua espanhola.  
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 5 ANÁLISE DO CORPUS 

 

 A seguir, apresentamos as análises do corpus, divididas em 3 categorias de 

análises. A primeira trata da análise dos resumos enquanto gênero discursivo, a 

segunda, da análise pragmática, especificamente das ocorrências de violações das 

máximas conversacionais propostas por Paul Grice, e, por, fim a terceira 

apresentará uma análise quanti-qualitativa que indicará em quais movimentos 

retóricos há maior ocorrência das violações e se isto pode, de alguma forma, 

contribui ou não para a compreensão dos enunciados. 

 

5.1 Análises dos movimentos retóricos nos resumos monográficos 

 

Nossa análise discursiva acerca do gênero resumo monográfico seguirá 

modelo proposto por Motta-Roth e Hendges14 (1996). E, com base neste modelo, 

apresentaremos nossa análise em quadros ilustrativos. Na primeira coluna do 

quadro, encontraremos o trecho do texto no qual é possível identificar o movimento 

retórico. Na segunda, identificaremos o movimento retórico de que trata e, na 

terceira coluna, a sub-função utilizada na produção do texto. Procederemos ao 

mesmo tipo de análise na versão do resumo em língua espanhola, com vistas a 

verificar se foram mantidas as características encontradas na versão em língua 

portuguesa, ou se há divergências entre as duas versões e, em caso afirmativo, as 

identificaremos e explicaremos também nos quadros. Em caso de não serem 

identificadas divergências entre as análises, não apresentaremos quadro ilustrativo 

de análise na língua estrangeira.  Apenas descreveremos o que identificarmos, 

colocando as informações imediatamente após o quadro de análise do resumo em 

língua portuguesa.  

 

Quadro 4 - R1a 

Trecho do Texto  Movimento 

Retórico 

Sub-função 

Desde sempre a religiosidade se faz 

presente em nossas vidas. Seja 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa. 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

                                                           
14 

Modelo apresentado no subtópico 3.2 deste texto. 
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cânticos de igrejas, escritos, encontros 

religiosos e em muitos filmes que, ao 

pararmos para analisar, existe uma 

mensagem religiosa por trás da 

história. 

do tópico. 

(...) o objetivo precípuo desta pesquisa 

é evidenciar o caráter religioso nas 

obras de J.R.R.Tolkien, 

especificamente em: O Silmarition, o 

Robbit e o Senhor dos Anéis 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

A pesquisa de teor qualitativo (...) Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

A pesquisa de teor qualitativo revela a 

importância de identificar e refletir 

sobre o caráter interdiscursivo entre a 

obra literária e o discurso religioso, (...) 

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

 

Observamos que o R1a e R1b apresentam todas as características de um 

resumo acadêmico, exceto a discussão da pesquisa, solicitada pelo movimento 

retórico 5 (discutir a pesquisa), neste movimento era esperado que o autor 

elaborasse sua conclusão acerca da pesquisa proposta ou ainda fizesse 

recomendações ou orientações para a continuidade da pesquisa. Embora 4 dos 5 

movimentos retóricos tenham sido acionados, percebemos que nem todas as sub-

funções são utilizadas. 

Na análise comparativa   entre as versões do resumo em língua portuguesa 

e língua espanhola, não foram encontradas divergências no teor das informações. 

Em nossa percepção os docentes têm optado por traduções literais e não por 

versões do resumo em duas línguas distintas.  

 

Quadro 5 - R2a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

O estágio supervisionado é uma 

disciplina fundamental na formação do 

professor, a qual possibilita a 

oportunidade de pôr em prática as 

ideias desenvolvidas em sala de aula, 

como também, apresenta 

conhecimentos e reflexões vivenciadas 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 
Fazer generalização 
do tópico. 
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durante a prática que influenciarão 

futuramente em sua prática docente. 

O objetivo deste trabalho é o de 

analisar, a partir de relatos de 

professores de língua espanhola, em 

exercício na rede pública de ensino, as 

contribuições do estágio 

supervisionado para sua formação 

docente 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 
Apresentar os 
principais objetivos. 

(...) foi desenvolvida uma pesquisa de 

caráter qualitativo e bibliográfico, em 

razão da qual se buscou fazer uma 

revisão bibliográfica previamente para 

fundamentar os resultados obtidos por 

meio do uso de questionário. 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

Não há sub-funções. 

Desse modo, concluiu-se que o estágio 

supervisionado é um essencial para a 

formação de professores de espanhol 

da UERN, tendo em vista que a 

disciplina torna-se uma ponte de auxílio 

para o conhecimento prévio acerca  da 

realidade em que se dá o trabalho 

docente. 

Movimento 4 – 

Sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

 

Na leitura do quadro 5, percebemos que ocorreu a mesma situação que 

verificamos no quadro 4, quando o movimento 5 foi suprimido, não contemplando, 

assim, uma das características elencadas no modelo de análise pelas autoras 

Motta-Roth e Hendges.  

Na análise comparativa entre as versões dos resumos R2a e R2b, não 

encontramos divergências no que está posto em língua portuguesa e no que é 

apresentado em língua espanhola, como ocorreu na primeira análise, 

 

Quadro 6 - R3a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

O uso dos textos literários no ensino e 

aprendizagem de uma nova língua 

ainda é motivo de debates e 

discussões entre os professores. A 

utilização desses textos clássicos 

proporciona uma fonte inesgotável de 

conhecimentos beneficiando aqueles 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 
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que os leem em vários sentidos, como 

na escrita e na oralidade. 

O nosso objetivo foi analisar a eficácia 

do uso de um texto literário no 

desenvolvimento da habilidade leitora 

nas aulas de espanhol.  

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

Na metodologia, iniciamos com a 

realização de uma pesquisa 

bibliográfica, (...) 

Depois, através de uma pesquisa de 

campo, na qual buscamos comprovar 

através de duas atividades realizadas 

com alunos do ensino médio de uma 

escola particular a eficácia do uso de 

um texto literário no ensino e ELE.  

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

Com base nas atividades aplicadas e 

nas suas análises conseguimos obter 

resultados significativos e 

comprovamos que através de 

atividades, dinâmicas, o uso de um 

texto literário em sal de aula é sim uma 

ferramenta eficaz no que se refere ao 

desenvolvimento da habilidade leitora 

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

 

Na leitura do quadro 6, encontramos a mesma subtração do movimento 5 do 

modelo de análise, ocorrida nos exemplos anteriores. Entretanto, todos os outros 

movimentos retóricos são apresentados claramente no texto. O fato de aqui se 

repetir a mesma situação exposta nos exemplos anteriores leva-nos a crer que os 

autores dos resumos aqui tratados creem que seja suficiente apresentar a 

sumarização de suas pesquisas, dando menor ou nenhuma importância ao 

movimento 5 que trata da discussão acerca da pesquisa, elaborando a conclusão 

ou recomendando aplicações futuras de sua pesquisa.  

Ao compararmos as versões dos resumos R3a e R3b, nos dois idiomas, 

verificamos que há fidelidade no processo de tradução, não apresentando 

divergências entre as informações encontradas.  

 

Quadro 7 - R4a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

A abordagem comunicativa trouxe ao Movimento 1 – Sub-função 1B – 
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ensino de línguas atividades baseadas 

nas necessidades dos aprendizes, o 

contato com diferentes línguas nos 

possibilita ainda o acesso a culturas e 

literaturas de diferentes lugares. 

Situar Pesquisa Fazer generalização 

do tópico. 

O presente trabalho busca verificar se 

no material didático Español em 

Marcha, volume 4, faz abordagens, em 

suas unidades, de ensino dos aspectos 

culturais e literários. Buscamos 

também através desta pesquisa 

responder a seguinte questão: como 

são abordados temas culturais e 

literários no método Español em 

Marcha?  

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

Metodologicamente se define este 

estudo como bibliográfico, descritivo e 

qualitativo, (...) 

Após a fase bibliográfica da pesquisa 

realizamos uma análise do livro e 

detalhamos os resultados em forma de 

categorias. 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

Com o desenvolvimento da pesquisa 

observou-se que o manual faz 

abordagem aos temas de cultura e 

literatura sempre colocando as 

temáticas dentro de um contexto ou em 

um texto, ou seja, trabalha de forma 

contextualizada. 

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

 

Ao analisar o quadro 7, mais uma vez, temos a ausência do movimento 

retórico 5. Entretanto, percebemos que, a exemplo dos quadros analisados 

anteriormente, todos os outros movimentos são contemplados pelo autor, como na 

primeira análise. Isto pode sugerir que as pesquisas realizadas nesta área de 

estudo (língua, linguagem, texto etc.) tendam a apresentar características 

peculiares que fogem um pouco da proposta de Motta- Roth e Hendges.  

Na análise comparativa das versões de R4a e R4b, tão pouco encontramos 

divergência entre as versões. Este fator nos permite conjecturar que, na verdade, 

temos uma tradução literal feita pelos autores dos textos e não uma versão do 

resumo elaborado em língua espanhol. 
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Quadro 8 - R5a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

O Ensino de Língua Espanhola-ELE  

foi ao longo da história se aprimorando 

e buscando atender as necessidades 

de ter um melhor aproveitamento de 

ensino e aprendizagem aos alunos e 

docentes. Métodos e enfoques foram 

desenvolvidos com a finalidade de 

transformar o ensino em algo inovador 

e proveitoso, como isso, os primeiros 

métodos foram evoluindo e abarcando 

cada vez mais habilidades linguísticas. 

Hoje, um dos métodos mais utilizados 

no ELE é o comunicativo, por meio do 

qual é possível trabalhar estas 

habilidades de forma multidisciplinar. 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 

(...) este Trabalho de Conclusão de 

Curso tem por objetivo geral apresentar 

a importância da abordagem 

comunicativa através de atividades 

voltadas à habilidade de compreensão 

auditiva, mas especificamente, 

ressaltar sua necessidade no decorrer 

do processo de aprendizagem de uma 

L2, além de destacar os impactos 

causados aos alunos nesta trajetória. 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

Para culminância deste projeto, foi 

desenvolvido um minicurso de Língua 

Espanhola, em que propostas de 

atividades voltadas a pratica da 

Compreensão Auditiva – CA – foram 

desenvolvidas e aplicadas aos alunos 

do ensino médio com conhecimento 

básico sobre a língua espanhola. 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

Através das atividades aplicadas, foi 

perceptível que os alunos se tornaram 

mais engajados e confiantes quanto ao 

“entender” o idioma estudado, 

despertando, assim, o interesse no 

aperfeiçoamento auditivo e 

compreensão da língua. 

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

Destacamos, por fim, que a Movimento 5 – Sub-função 1 – 
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compreensão auditiva, quando 

trabalhada em aula de modo interativo 

e multidisciplinar, é de grande 

relevância aos alunos e docentes. 

Discutir a pesquisa Elaborar conclusão  

 

 

Por sua vez, na leitura do quadro 8, percebemos que o autor apresentou em 

seu texto, todos os movimentos retóricos apresentados no modelo de Motta-Roth e 

Hendges, inclusive o movimento 5, até aqui suprimido nos textos analisados 

anteriores.  

Em análise comparativa de R5a e R5b, deparamo-nos com a situação 

encontrada nos demais exemplos aqui apresentados, e não encontramos, portanto, 

variação na apresentação das características do gênero resumo.de um idioma para 

o outro.   

 

Quadro 9 - R6a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

A língua espanhola, após aprovação da 

MP, aparece apenas como uma 

possibilidade optativa nas disciplinas 

do Ensino Médio, sendo extinguida a 

sua obrigatoriedade. 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 

O objetivo geral deste trabalho é 

analisar as problemáticas relacionadas 

ao ensino da língua espanhola e o viés 

da língua como segmento optativo nas 

instituições após a aprovação da 

reforma do Ensino Médio.  

(...) investigar e identificar as 

dificuldades enfrentadas para se 

trabalhar o ensino de espanhol 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

Como metodologia utilizamos a 

pesquisa bibliográfica a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (...) 

Na pesquisa de campo, aplicamos com 

alguns professores de espanhol que 

atuam no ensino público da cidade de 

Mossoró/RN 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 
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(...) percebemos a desvalorização e o 

retrocesso do ensino da língua 

espanhola através do ponto de vista 

dos profissionais que atuam como 

professores de E/LE nas escolas 

públicas.  

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

 

 O quadro 9 mostra que, a exemplo da maioria dos resumos vistos 

anteriormente, em R6a todos os movimentos retóricos foram acionados na 

elaboração do resumo, com exceção do movimento retórico 5.  

 Em análise comparativa de R6a e R6b, observamos que persiste a falta de 

variação das características do gênero entre as duas versões. 

 

Quadro 10 - R7a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

O lúdico é uma forma de desenvolver a 

criatividade e seus conhecimentos é 

uma importante ferramenta no ensino 

de Língua Estrangeira. 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 

(...) o objetivo geral de observar se o 

lúdico é um instrumento facilitador do 

Ensino de Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE), colocar em prática 

as atividades lúdicas no E/LE para as 

crianças contrastar com a aplicação do 

mesmo nas aulas de E/LE para 

crianças do 4º ano do Ensino 

Fundamental menor. 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

(...) como metodologia realizamos 

pesquisas bibliográficas e de campo 

abrangendo um estudo qualitativo e 

descritivo de atividades lúdicas que 

favoreçam muito mais o ensino-

aprendizagem das crianças.  

A pesquisa está constituída de três 

fases; na primeira fase, serão 

observadas algumas estratégias de 

atividades lúdicas e como serão 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 
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trabalhadas (...) 

A segunda fase será testar os 

conhecimentos dos alunos no E/LE, 

com as estratégias escolhidas. 

Já na terceira e última fase, iremos 

trabalhar com os alunos, colocando em 

prática essas atividades lúdicas.  

(...) observamos que os resultados 

obtidos foram positivos, que o 

desempenho das atividades ajudou 

bastante na aprendizagem de cada um 

dos alunos.  

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

Concluímos que o lúdico quando usado 

na sala de aula do E/LE corretamente, 

agrega um valor muito grande para as 

crianças, pois ficou clara e visível os 

efeitos das atividades lúdicas como 

instrumento pedagógico, e assim como 

atendeu as necessidades de cada 

aluno.  

Movimento 5 – 

Discutir a pesquisa 

Sub-função 1 – 

Elaborar conclusão  

 

 

Analisando o quadro 10, encontramos mais um resumo que apresenta todos 

os movimentos do modelo de análise proposto por Motta-Roth e Hendges, inclusive 

o movimento 5, quando o autor elaborou uma conclusão de seu resumo.  

Na análise comparativa das versões de R7a e R7b, também não foram 

encontradas divergências entre as versões. 

 

Quadro 11 - R8a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

Durante o processo de aquisição de 

uma língua, para expressar-se na 

língua estrangeira, o aprendiz precisa 

de conhecimentos linguísticos, 

gramaticais, fonético e fonológico, 

cultural, etc. Porém, nos últimos anos a 

competência pragmática vem 

ganhando destaque no ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 
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visto que durante os intercâmbios 

comunicativos, as intenções dos 

interlocutores que rodeiam o enunciado 

nem sempre são compreendidas 

quando se usam os aspectos 

linguísticos e gramaticais. Os 

conhecimentos pragmáticos se fazem 

importantes para decodificar o que 

querem comunicar implicitamente.  

Esta pesquisa tem como principal 

objetivo analisar a competência 

pragmática na língua espanhola de 

alunos do curso de Letras com 

Licenciatura em Língua Espanhola da 

Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, (...) 

Como objetivos específicos, (1) 

detectar o nível de compreensão 

pragmática que têm os estudantes 

universitários que se encontram em 

processo inicial e final de aquisição de 

espanhol como língua estrangeira, (2) 

verificar em quais situações os alunos 

têm mais dificuldades e carência e, por 

fim (3) analisar se as deficiências em 

nível inicial persistem em nível mais 

avançado da língua estrangeira e (4) 

examinar a presença das situações 

pragmáticas do livro didático Español 

en Marcha usado pelos estudantes de 

licenciatura.  

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

(...) esta pesquisa possui caráter 

quantitativo-qualitativo-descritivo.  

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

(...) notou-se que o nível dos 

conhecimentos pragmáticos do aluno 

de Letras/espanhol da UERN aumenta 

no decorrer da graduação e que a 

competência pragmática da língua 

estrangeira auxilia de forma positiva na 

interpretação de situações 

comunicativas em língua estrangeira.  

Movimento 4 – 

sumarizar o 

resultados 

Não há sub-funções. 
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O quadro 11, apresenta o resumo R8a e nele encontramos a presença de 4 

dos 5 movimentos retóricos do modelo de análise de Motta-Roth e Hendges.  No 

entanto, mais uma vez percebemos a omissão do movimento 5, ou seja, o autor 

não elaborou uma discussão por meio de uma conclusão para seu resumo. E, na 

comparação entre R8a e R8b, não identificamos divergências entre os textos.  

 

Quadro 12 - R9a 

Trecho do Texto Movimento 

Retórico 

Sub-função 

O uso das TICs aplicado no 

ensino/aprendizagem vem progredindo 

em diversos âmbitos, tais como no 

ensino de leitura, uma vez que ler 

textos digitais é mais acessível e 

alguns podem ser adquiridos de forma 

gratuita. 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 

O objetivo geral desta monografia trata-

se de apresentar propostas de 

atividades de compreensão leitora a 

partir das TICs em aula de espanhol no 

ensino médio. E por meio disso, tem 

como objetivos específicos verificar 

qual o espaço das TICs nas aulas de 

espanhol do ensino médio em escolas 

públicas de Mossoró e promover as 

TICs como recursos de apoio para o 

ensino e aprendizagem de línguas, 

especificamente para a atividade 

leitora. 

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

(...) foi abordado a implantação do blog 

aliado ao uso das TICs como proposta 

de atividade para prática leitora em 

aulas de espanhol para estudante do 

primeiro ano do Ensino Médio. 

A metodologia adotada é de natureza 

qualitativa de caráter interpretativista e 

os dados foram coletados através de 

questionários escrito e entregue por 

meio de correio eletrônico aos 

professores participantes, para que 

pudessem expor suas opiniões, 

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 
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anseios e dificuldades encontrados na 

utilização das TICs.  

(...) constatamos que os professores 

sente uma certa dificuldade com a 

utilização dessa ferramenta dentro das 

suas aulas, e que a falta de recursos 

oferecidos pelas escolas em que 

trabalham tende a atrapalhar um pouco 

o processo de implantação de novos 

métodos educacionais.  

Movimento 4 – 

sumarizar os 

resultados 

Não há sub-funções. 

Através desse resultado, utilizamos um 

blog com propostas de atividades 

didáticas para que os professores 

possam trabalhar a prática leitora e a 

utilização das TICs como instrumento 

de ajuda na aprendizagem dos alunos. 

Movimento 5 – 

Discutir a pesquisa 

Sub-função 1 – 

Elaborar conclusão  

 

 

Em análise do quadro 12, percebemos que o autor do resumo R9a também 

apresentou em seu texto todos os movimentos retóricos, inclusive o movimento 5 

do modelo de Motta-Roth e Hendges. 

Tal qual as análises comparativas anteriores, os resumos R9a e R9b não 

apresentam diferenças na apresentação das características do gênero resumo.  

 

Quadro 13 - R10a 

Trecho Movimento 

Retórico 

Sub-função 

Nos últimos anos o 

ensino/aprendizagem de uma segunda 

língua, e os procedimentos nele 

utilizados tem sido constantemente 

tema de estudos por parte daqueles 

que desejam compreender como se dá 

o processo de aquisição e uso de um 

segundo idioma. E segundo Conde 

(2001), a pragmática tem sido um dos 

campos de estudo linguístico e 

extralinguístico que tem se 

desenvolvido positivamente durante o 

século XX. Betancourt (2012) afima 

que a competência pragmática 

encontra-se na capacidade de 

Movimento 1 – 

Situar Pesquisa 

Sub-função 1B – 

Fazer generalização 

do tópico. 
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transmitir e compreender um propósito 

comunicativo por meio das execuções 

e interpretação das funções 

linguísticas, normas e valores da 

comunidade na qual está inserido o 

sujeito. Assim sendo, o fato de um 

idioma não se deter apenas a aspectos 

linguísticos, ou seja, a estruturas de 

regras gerais, mas fundamentar-se 

num caráter funcional e variacional que 

lhe é próprio, tornasse importante o 

estudo da pragmática e como ela 

contribui ou interveem na trajetória do 

ensino/aprendizagem de um segundo 

idioma, e consequentemente colaborar 

para a formação dos aprendizes de 

língua espanhola como L2. 

(...) buscamos no presente trabalho 

discutir a cerca da competência 

pragmática no processo de 

ensino/aprendizagem da língua 

espanhola, e como os fatores 

presentes nesta linha de pesquisa 

agem e se desenvolvem.  

Movimento 2 – 

Apresentar a 

pesquisa 

Sub-função 1B – 

Apresentar os 

principais objetivos. 

(...) esta pesquisa é inteiramente 

bibliográfica.  

Movimento 3 – 

Descrever a 

metodologia 

 Não há sub-funções. 

 

Na análise do quadro 13, que traz os movimentos retóricos de R10a, 

percebemos que o autor, diferentemente dos demais, suprimiu também o 4º 

movimento retórico além do 5º movimento, ou seja, nem sumarizou os resultados 

obtidos em sua pesquisa, nem tão pouco apresentou discussão acerca desta por 

meio de sua conclusão.  

Quando comparamos R10a e R10b, também não identificamos nenhuma 

diferença entre os resumos além das de idioma.  

 Concluída esta primeira etapa da análise, podemos observar nossos 

primeiros dados.  De maneira geral os textos analisados apresentam, em sua 

maioria, os movimentos retóricos propostos por Motta-Roth e Hendges; 

Constatamos, ainda, que 30% dos textos apresentaram todos os movimentos.  
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A partir destas constatações, conjecturamos que o uso dos movimentos 

pode estar presente devido às orientações dos docentes nas atividades de 

produção acadêmica. Entretanto, não podemos afirmar se este uso dos 

movimentos retóricos ocorre de maneira consciente ou intuitivamente por parte do 

autor.  

 

5.2 Análise das máximas conversacionais presentes nos resumos 

monográficos 

 

Para a análise das máximas de Grice, procederemos a busca das violações 

das máximas que podem estar presentes nos resumos acadêmicos selecionados 

em suas duas versões, bem como na análise do gênero resumo. A exemplo do 

tópico anterior, apresentamos nossas constatações por meio de quadros que 

contêm a classificação da máxima, na primeira coluna e o trecho em que há 

ocorrência da violação da máxima, na segunda coluna.  

Em seguida, também como executado no tópico anterior, procedemos a 

análise dos textos em língua espanhola, a fim de verificar se as violações 

identificadas no texto em língua portuguesa se repetem nessa língua, ou se há 

alguma divergência entre as duas versões. Portanto, procedemos a comparação 

entre os resultados encontrados, respectivamente, nos resumos em língua materna 

e em língua espanhola.  

 

Quadro 14 - R1a 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade “A pesquisa de teor qualitativo” 

Máxima de modo “Apresentaremos o fantástico, presente em suas 

obras, (...)” 

 

A orientação para o uso da máxima de quantidade é bem simples, dê 

informação suficiente para que seu interlocutor possa compreender seu enunciado, 

nem mais nem menos, no entanto, o autor de Resumo 1, conforme trecho 

identificado no quadro, não atendeu a esta orientação, pois ao descrever sua 

metodologia, informou que se trata de uma pesquisa de teor qualitativo, sem 
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embasar teoricamente sua informação, ou explicar ainda seu processo 

metodológico.  Portanto, a informação dada pelo autor é insuficiente para que o 

leitor compreenda sua metodologia de maneira geral. 

A máxima de modo por sua vez orienta: seja claro, seja breve, mas na 

super-máxima 2 diz: evite ambiguidades, que possam dar mais de um sentido ao 

texto ou enunciado. O autor violou a máxima de modo quando em seu texto 

apresentou o vocábulo “fantástico”, pois não fica evidente no texto a que fantástico 

se refere, é o primeiro e único momento em que o vocábulo é citado em todo o 

resumo. Entendemos que é um termo comum aos estudiosos da literatura, mas 

este, não deve ser o único público a que o texto deve atender. 

Ao compararmos os textos R1a e R1b, não identificamos divergências nas 

informações presentes nestes, pois, apesar da mudança de idioma, a integridade 

do que foi dito no primeiro resumo foi mantida no segundo. 

 

Quadro 15 - R2a 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade Como metodologia, foi desenvolvida uma pesquisa 

de caráter qualitativo e bibliográfico, em razão da 

qual buscou-se fazer uma revisão bibliográfica 

previamente para fundamentar os resultados obtidos 

através do uso de questionário. 

 

Analisando o R2a verificamos a violação da máxima de quantidade, da qual 

falamos na análise anterior, em sua escrita, o autor acabou suprimindo informações 

relevantes ao seu leitor como: a descrição da metodologia, informações sobre 

como foi aplicado o questionário e quem o respondeu, esses são exemplos da 

insuficiência de informações que eram esperadas no texto.    

Na análise comparativa, realizada entre as versões do resumo em língua 

materna e língua espanhola, não identificamos divergências no conteúdo informado 

nem nos sentidos retirados dos enunciados encontrados nos textos R2a e R2b. 

 

Quadro 16 - R3a 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade Depois, através de uma pesquisa de campo, na qual 

buscamos comprovar através de duas atividades 
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realizadas com alunos do ensino médio de uma 

escola particular a eficácia do uso de um texto literário 

no ensino do ELE. 

 

Embora o trecho identificado não seja tão grande, consideramos que o autor 

em seu resumo acabou dando mais informação do que seria necessária para situar 

o seu leitor, observe-se que ele informa quantas pessoas participaram de sua 

pesquisa, o seguimento de ensino no qual os participantes estão inseridos e até 

mesmo o tipo de escola que foi o seu locum de pesquisa. Em nosso entendimento 

estas informações são desnecessárias neste momento de seu trabalho.  

A exemplo das duas análises apresentadas anteriormente, em R3a e R3b, 

também não identificamos diferenças de conteúdos nem de sentidos, apesar da 

tradução empregada no texto. Este fator reforça nossa crença de que os resumos, 

em sua grande maioria, passam apenas por uma tradução literal, como já 

havíamos mencionado anteriormente e não são, portanto, escritos em língua   

espanhola, sendo apenas traduzidos literalmente.  

 

Quadro 17 - R4a 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade (...) verificar se o material didático Español en 

marcha volume 4 faz abordagens, em suas 

unidades, de ensino dos aspectos culturais e 

literários. Buscaremos também através dessa 

pesquisa responder a seguinte questão: como são 

abordados temas culturais e literários no método 

Español em Marcha?  

Máxima de modo (...) verificar se o material didático Español en 

marcha volume 4 faz abordagens, em suas 

unidades, de ensino dos aspectos culturais e 

literários. Buscaremos também através dessa 

pesquisa responder a seguinte questão: como são 

abordados temas culturais e literários no método 

Español en Marcha?  

 

Na análise de R4a, verificamos a prolixidade do autor, apresentando 

informações repetitivas, violando a máxima de quantidade que orienta: não dê mais 

informação que aquela necessária para o propósito da corrente da conversação, 

neste caso, o autor repete as informações no decorrer de sua escrita. Esta violação 
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da máxima de quantidade acabou incidindo na violação da máxima de modo, ao 

passo que fugiu pela prolixidade a regra de ser breve, objetivo e organizado.  

Na análise comparativa entre as versões do resumo em língua materna e 

língua espanhola (R4a e R4b), não foram encontradas divergências de conteúdo 

nem de sentidos, a exemplo das análises anteriores. 

 

Os textos R5a e R5b apresentam, em nosso ponto de vista, uma excelente 

escrita. Não identificamos nestes resumos nenhuma violação as 4 máximas de 

Grice, deparamo-nos, assim, com um texto claro, objetivo, que transmite as 

informações necessárias ao leitor, sem que seja redundante ou que omita 

elementos primordiais que devem compor o gênero. Estas considerações são 

válidas para a sua versão em língua espanhola.  

 

Quadro 18 - R6a 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade O ensino de espanhol no Brasil tomou um novo rumo 

que revoga a lei 11.161/2015. A lei dispunha sobre a 

obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas 

públicas e privadas de Ensino Médio de todo o 

Brasil. A língua espanhola, após aprovação da MP, 

aparece apenas como uma possibilidade optativa 

nas disciplinas do Ensino Médio, sendo extinguida a 

sua obrigatoriedade. 

Máxima de modo O ensino de espanhol no Brasil tomou um novo rumo 

com a aprovação da nova medida provisória 74/16 

que revoga a lei 11.161/2015. A lei dispunha sobre a 

obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas 

públicas e privadas de Ensino Médio de todo o 

Brasil. A língua espanhola, após aprovação da MP, 

aparece apenas como uma possibilidade optativa 

nas disciplinas do Ensino Médio, sendo extinguida a 

sua obrigatoriedade. 

  

 Nesta análise constatamos a violação da máxima de quantidade, pois o 

autor acabou dando mais informações do que era necessário, devemos lembrar 

que o gênero aqui tratado é o resumo acadêmico, portanto, sua apresentação 
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deverá conter informações relevantes, porém sucintas.  O trecho destacado no 

quadro, além da violação de quantidade viola ainda a máxima de modo, ao passo 

que o autor apresentou prolixidade em seu enunciado, fugindo a orientação: seja 

breve.  

Na comparação entre as versões R6a e R6b, percebemos que uma parte do 

texto foi omitida e não fica claro se por ação deliberada do autor ou equívoco 

durante a tradução para o outro idioma. Este fato não chega a alterar a conclusão 

acerca das máximas encontradas no resumo. Entretanto, como há alteração, 

apresentaremos quadro indicativo das máximas de R6b. 

 

Quadro 19 - R6b 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade La enseñanza del español em Brasil ha tomado un 

nuevo rumbo con la aprobación de la nueva Medida 

Provisoria 746/16 que revoca la ley 11.161/2015. La 

ley disponía sobre la obligatoriedad de la enseñanza 

de español en las escuelas públicas y privadas de 

Enseñanza Media de todo Brasil. La lengua española, 

después de la aprobación de la MP aparece sólo 

como una posibilidad.  

Máxima de modo La enseñanza del español em Brasil ha tomado un 

nuevo rumbo con la aprobación de la nueva Medida 

Provisoria 746/16 que revoca la ley 11.161/2015. La 

ley disponía sobre la obligatoriedad de la enseñanza 

de español en las escuelas públicas y privadas de 

Enseñanza Media de todo Brasil. La lengua española, 

después de la aprobación de la MP aparece sólo 

como una posibilidad.  

 

As constatações da análise do quadro 19 não diferem das encontradas e 

explicadas na análise do quadro 18, ou seja, apesar da lacuna existente entre uma 

versão R6a e R6b, não houve mudanças no tocante a análise pragmática, 

mantendo os dois textos a mesma descrição analítica.  

 

Quadro 20 - R7a 

Máxima analisada Trecho identificado 
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Máxima de quantidade Na primeira fase, serão observadas algumas 

estratégias de atividades lúdicas e como serão 

trabalhadas pois essas atividades serão inteiramente 

dedicadas às crianças de 6 a 10 anos do ensino 

fundamental menor, em uma escola particular de 

Mossoró. 

As atividades escolhidas serão trabalhadas de formas 

lúdicas.  

Máxima de qualidade (...) e assim como atendeu as necessidades de cada 

aluno. 

Máxima de modo Na primeira fase, serão observadas algumas 

estratégias de atividades lúdicas e como serão 

trabalhadas pois essas atividades serão inteiramente 

dedicadas às crianças de 6 a 10 anos do ensino 

fundamental menor, em uma escola particular de 

Mossoró. 

As atividades escolhidas serão trabalhadas de formas 

lúdicas.  

 

 Em análise de R7a, foram identificadas 3 violações, sendo elas as máximas 

de quantidade, pois nos dois trechos selecionados no quadro acima, em nossa 

avaliação, o autor dá mais informação do que é necessário para atender o que se 

espera. Identificamos também a violação da máxima se qualidade, pois sua 

afirmação requer comprovação, e por fim a máxima de modo foi violada em 

decorrência da violação de quantidade, pois ao estender seu enunciado dando 

mais informação que a requerida, o autor assumiu a prolixidade descumprindo a 

orientação da máxima que diz: seja breve. 

Ao comparar as versões R7a e R7b, não identificamos diferenças 

semânticas ou pragmáticas. No entanto, detectamos o emprego de vocabulário 

inadequado na versão em R7b (língua espanhola). Apesar disto, não houve 

mudança de sentido nem interferência na compreensão. 

 

 

Quadro 21 - R8a 

Máxima analisada Trecho identificado 
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Máxima de quantidade Durante o processo de aquisição de uma língua, para 

expressar-se na língua estrangeira, o aprendiz precisa 

de conhecimentos linguísticos, gramaticais, fonéticos e 

fonológico, cultural, etc. Porém, nos últimos anos a 

competência pragmática vem ganhando destaque no 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, visto 

que durante os intercâmbios comunicativos, as 

intenções dos interlocutores que rodeiam o enunciado 

nem sempre são compreendidas quando se usam os 

aspectos linguísticos e gramaticais. Os conhecimentos 

pragmáticos se fazem importantes para decodificar o 

que querem comunicar implicitamente.  

Máxima de modo Durante o processo de aquisição de uma língua, para 

expressar-se na língua estrangeira, o aprendiz precisa 

de conhecimentos linguísticos, gramaticais, fonéticos e 

fonológico, cultural, etc. Porém, nos últimos anos a 

competência pragmática vem ganhando destaque no 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, visto 

que durante os intercâmbios comunicativos, as 

intenções dos interlocutores que rodeiam o enunciado 

nem sempre são compreendidas quando se usam os 

aspectos linguísticos e gramaticais. Os conhecimentos 

pragmáticos se fazem importantes para decodificar o 

que querem comunicar implicitamente. 

 

 Na análise de R8a, verificamos que o autor apresenta muita informação 

sobre a competência pragmática, são informações relevantes, porém estas 

informações deveriam ser apresentadas em outro momento de sua escrita, não em 

seu resumo, desta forma consideramos uma violação da máxima de quantidade, e 

a exemplo da análise do quadro 20, esta violação ocasionou a violação da máxima 

de modo, pois o autor não foi breve como orienta a máxima.  

 Na comparação entre as versões R8a e R8b, não foram identificadas 

qualquer diferença entre os dois textos.  

 Na análise do resumo R9a, não foram identificadas violações a qualquer das 

4 máximas propostas por Grice. Na comparação entre os resumos R9a e R9b, tão 

pouco, foram identificadas diferenças em termos de vocabulário, lexicais, ou de 

outra ordem entre as versões em língua portuguesa e língua espanhola. 

Quadro 22 - R10a 

Máxima analisada Trecho identificado 
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Máxima de quantidade Nos últimos anos o ensino/aprendizagem de uma 

segunda língua, e os procedimentos nele utilizado tem 

sido constantemente tema de estudos por parte 

daqueles que desejam compreender como se dá o 

processo de aquisição e uso de um segundo idioma. E 

segundo Conde (2001), a Pragmática tem sido um dos 

campos de estudo linguístico e extralinguístico que 

tem se desenvolvido positivamente durante o século 

XX. Bertancourt (2012) afirma que a competência 

pragmática encontra-se na capacidade de transmitir e 

compreender um propósito comunicativo por meio da 

execução e interpretação das funções linguísticas, 

normas e valores da comunidade na qual está inserido 

o sujeito. Assim sendo, o fato de um idioma não se 

deter apenas a aspectos linguísticos, ou seja, a 

estruturas de regras gerais, mas fundamentar-se num 

caráter num caráter funcional e variacional que lhe é 

próprio, tornasse importante o estudo da pragmática e 

como ela contribui ou interveem na trajetória do 

ensino/aprendizagem de um segundo idioma, e 

consequentemente colaborar para a formação dos 

aprendizes de língua espanhola como L2.  

Máxima de relevância  Nos últimos anos o ensino/aprendizagem de uma 

segunda língua, e os procedimentos nele utilizado tem 

sido constantemente tema de estudos por parte 

daqueles que desejam compreender como se dá o 

processo de aquisição e uso de um segundo idioma. E 

segundo Conde (2001), a Pragmática tem sido um dos 

campos de estudo linguístico e extralinguístico que 

tem se desenvolvido positivamente durante o século 

XX. Betancourt (2012) afirma que a competência 

pragmática encontra-se na capacidade de transmitir e 

compreender um propósito comunicativo por meio da 

execução e interpretação das funções linguísticas, 

normas e valores da comunidade na qual está inserido 

o sujeito. Assim sendo, o fato de um idioma não se 

deter apenas a aspectos linguísticos, ou seja, a 

estruturas de regras gerais, mas fundamentar-se num 

caráter num caráter funcional e variacional que lhe é 

próprio, tornasse importante o estudo da pragmática e 

como ela contribui ou interveem na trajetória do 

ensino/aprendizagem de um segundo idioma, e 

consequentemente colaborar para a formação dos 

aprendizes de língua espanhola como L2. Por isso, 

buscamos no presente trabalho discutir a cerca da 

competência pragmática no processo 
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ensino/aprendizagem da língua espanhola, e como os 

fatores presentes nesta linha de pesquisa agem e se 

desenvolvem. Vale salientar que esta pesquisa é 

inteiramente bibliográfica. Para tratar do tema 

proposto, fundamentando-nos em teóricos, tais como 

Austin (apud Oliveira, 1996), Escandell Vidal (1993 e 

1996), Bertancourt (2012), dentre outros que já 

desenvolveram pesquisas nessa linha de estudo. 

Máxima de modo Nos últimos anos o ensino/aprendizagem de uma 

segunda língua, e os procedimentos nele utilizado tem 

sido constantemente tema de estudos por parte 

daqueles que desejam compreender como se dá o 

processo de aquisição e uso de um segundo idioma. E 

segundo Conde (2001), a Pragmática tem sido um dos 

campos de estudo linguístico e extralinguístico que 

tem se desenvolvido positivamente durante o século 

XX. Bertancourt (2012) afirma que a competência 

pragmática encontra-se na capacidade de transmitir e 

compreender um propósito comunicativo por meio da 

execução e interpretação das funções linguísticas, 

normas e valores da comunidade na qual está inserido 

o sujeito. Assim sendo, o fato de um idioma não se 

deter apenas a aspectos linguísticos, ou seja, a 

estruturas de regras gerais, mas fundamentar-se num 

caráter num caráter funcional e variacional que lhe é 

próprio, tornasse importante o estudo da pragmática e 

como ela contribui ou interveem na trajetória do 

ensino/aprendizagem de um segundo idioma, e 

consequentemente colaborar para a formação dos 

aprendizes de língua espanhola como L2.  

 

 A análise de R10a nos deu duas perspectivas para a violação da máxima de 

quantidade, a primeira quando o autor da muita informação na apresentação de 

seu tema, e a segunda, o autor omite do seu leitor informações relevantes que seu 

resumo deve conter, segundo orientação dos especialistas como vimos no tópico 

3.2 deste trabalho, como: avanços na pesquisa, conclusões e considerações finais, 

violando desta forma de duas formas diferentes a máxima de quantidade. Esta 

segunda forma de violação da máxima de qualidade, por omissão, pode ser 

considerada ainda como violação a máxima de relação, uma vez que a máxima 

orienta: seja relevante. No que diz respeito a primeira perspectiva da violação da 



76 
 

máxima de quantidade, sua presença favoreceu a violação de mais uma máxima: a 

de modo, pois neste ponto de sua escrita fugiu a orientação: seja breve.  

Ao analisar o R10b, deparamo-nos com a mesma situação encontrada em 

R6b, pois identificamos que um pequeno trecho do texto foi omitido pelo autor 

quando da elaboração da versão do resumo em língua espanhola. Como em R6b, 

não fica claro que a ação de omissão foi ou não intencional, não alterando os 

sentidos e nem as conclusões a que chegamos acerca das violações das máximas. 

Ainda assim, optamos por trazer quadro com a análise de R10b.  

  

Quadro 23 - R10b 

Máxima analisada Trecho identificado 

Máxima de quantidade En los últimos años la enseñanza de lengua extranjera 

y los procedimientos utilizados han sido 

constantemente tema de estudios por parte de 

aquellos que desean comprender como es el proceso 

de adquisición y el uso de un según idioma. Según 

Conde (2001), la pragmática viene como uno de los 

campos de estudio lingüístico y extralingüístico donde 

tiene desarrollándose positivamente durante el siglo 

XX. Bertancourt (2012) afirma que la competencia 

pragmática es encontrada en la capacidad de 

transmitir y comprender un propósito comunicativo por 

medio de la execución  e interpretación de las 

funciones lingüísticas, normas y valores de la 

comunidad en la cual está inserido el sujeto. Siendo 

así, el hecho de un idioma no se detener apenas a 

aspectos lingüísticos, o sea, a estructuras de reglas 

generales, pero fundamentarse en un carácter 

funcional y variacional que es proprio, se torna 

importante es estudio de la  pragmática y como ella 

contribuye o interveen en la trayectoria de la 

enseñanza de un según idioma y consecuentemente 

colaborar para la formación de los aprendices como 

L2.   

Máxima de relação  En los últimos años la enseñanza de lengua extranjera 

y los procedimientos utilizados han sido 

constantemente tema de estudios por parte de 

aquellos que desean comprender como es el proceso 

de adquisición y el uso de un según idioma. Según 

Conde (2001), la pragmática viene como uno de los 

campos de estudio lingüístico y extralingüístico donde 
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tiene desarrollándose positivamente durante el siglo 

XX. Betancourt (2012) afirma que la competencia 

pragmática es encontrada en la capacidad de 

transmitir y comprender un propósito comunicativo por 

medio de la execución  e interpretación de las 

funciones lingüísticas, normas y valores de la 

comunidad en la cual está inserido el sujeto. Siendo 

así, el hecho de un idioma no se detener apenas a 

aspectos lingüísticos, o sea, a estructuras de reglas 

generales, pero fundamentarse en un carácter 

funcional y variacional que es proprio, se torna 

importante es estudio de la  pragmática y como ella 

contribuye o interveen en la trayectoria de la 

enseñanza de un según idioma y consecuentemente 

colaborar para la formación de los aprendices como 

L2.  Vale salientar que esta investigación es 

inteiramente bibliográfica. Para tratar del tema 

propuesto, tenemos como base los teóricos, tales 

como Austin (apud Oliveira, 1996), Escandell Vidal 

(1993 e 1996), Bertancourt (2012), dentre otros que ya 

desarrollaran búsquedas en esa línea de estudio. 

Máxima de modo En los últimos años la enseñanza de lengua extranjera 

y los procedimientos utilizados han sido 

constantemente tema de estudios por parte de 

aquellos que desean comprender como es el proceso 

de adquisición y el uso de un según idioma. Según 

Conde (2001), la pragmática viene como uno de los 

campos de estudio lingüístico y extralingüístico donde 

tiene desarrollándose positivamente durante el siglo 

XX. Betancourt (2012) afirma que la competencia 

pragmática es encontrada en la capacidad de 

transmitir y comprender un propósito comunicativo por 

medio de la execución  e interpretación de las 

funciones lingüísticas, normas y valores de la 

comunidad en la cual está inserido el sujeto. Siendo 

así, el hecho de un idioma no se detener apenas a 

aspectos lingüísticos, o sea, a estructuras de reglas 

generales, pero fundamentarse en un carácter 

funcional y variacional que es proprio, se torna 

importante es estudio de la  pragmática y como ella 

contribuye o interveen en la trayectoria de la 

enseñanza de un según idioma y consecuentemente 

colaborar para la formación de los aprendices como 

L2. 
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 Nessa análise, apesar da omissão de parte do texto na tradução para a 

língua espanhola, não identificamos violações das máximas diferentes daquelas 

relatadas na análise de R10a no quadro 22, persistiram as violações de 

quantidade, relação e modo nos mesmos termos supracitados. 

 Concluímos esta análise, verificando que o autor, em sua escrita do resumo 

em língua estrangeira, fez uso indevido de diversas palavras com acentuada 

interferência da língua materna. Apesar disso, não houve prejuízos para a 

compreensão do enunciado. 

 Finalizada a segunda categoria de análise, percebemos que é comum que a 

violação de uma máxima, em especial a de quantidade, cause violação de outras. 

Observamos que 80% dos textos do corpus apresentavam violação da máxima de 

quantidade, ou seja, traziam menos informação do que seria necessário para que o 

enunciado atingisse seu objetivo, ou, como ocorreu  na maioria dos casos, 

continham  mais informação do que seria necessário.  

Não por acaso, 70% dos textos também apresentavam violação da máxima 

de modo, que orienta “Seja breve”. Todos os textos que apresentaram violação 

desta máxima também apresentaram violação da máxima de quantidade. 

Obviamente, se o interlocutor violou a máxima de quantidade por fornecer mais 

informação do que necessário, é razoável dizer que este interlocutor foi prolixo e. 

com isto, não foi breve.  

No tocante às máximas de qualidade e relevância, podemos dizer que estas 

são bem menos violadas nos resumos de nosso estudo do que as demais, 

apresentando uma recorrência de 20% nas máximas de relevância e apenas 10% 

nas de qualidade.  

 

5.3 A relação máximas x resumos monográficos 

 

 Na última análise, buscaremos compreender a relação existente entre a 

violação das máximas e os movimentos retóricos do gênero resumo. 

Identificaremos aqui em quais movimentos retóricos mais ocorre a violação das 

máximas e também se este fator pode ou não contribuir para a produção de novos 

sentidos que fogem aos objetivos do autor  
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 Ao concluir as análises dos movimentos retóricos do tópico 5.1 e das 

violações das máximas em 5.2, obtivemos nossos primeiros dados, assim 

distribuídos: 30% dos textos estudados apresentaram todos os movimentos 

retóricos propostos por Motta-Roth e Hendges, e 70% apresentaram esses 

movimentos, mas não em sua totalidade. 

 Ilustraremos nossas constatações com o uso de gráficos que indicam a 

presença dos movimentos retóricos nos textos estudados e, ainda, a presença das 

violações das máximas de Grice nos resumos acadêmicos.  

 

Gráfico 1 - Percentual de uso dos Movimentos Retóricos 

 
 

 Podemos concluir, por conseguinte, que os três primeiros movimentos 

retóricos estão presentes em todos os textos analisados:  90% deles utilizaram 4 

dos 5 movimentos retóricos e apenas 30% utilizaram todos os movimentos 

retóricos em seu enunciado, inclusive o movimento retórico 5 que trata da 

discussão da pesquisa, que está ausente em 80% dos textos, conforme exposto no 

tópico 5.1. 



80 
 

 

Gráfico 2 - Percentual de violações no total de resumos estudados. 

 
De maneira geral, verificamos que 80% dos textos apresentaram em seus 

enunciados violações das máximas de Grice e 20% não apresentam nenhuma  

violação;  Este percentual que não apresenta violações é composto por aqueles 

textos que, em nossa intepretação, estão melhor escritos no que concerne a 

clareza e organização das informações fornecidas pelo autor. 

Constatamos que 6 dos 20 textos analisados apresentaram todos os 

movimentos retóricos e, deste total, pouco mais de 33% não apresentaram violação 

das máximas. Em nossa interpretação, estes são os textos que mais se aproximam 

do que esperamos, enquanto orientadores de nossos alunos, de um resumo 

acadêmico, ou seja, um texto bem estruturado, que traz informações claras e 

relevantes para seu leitor, sem redundâncias nem ambiguidades. 

Observamos, ainda, que nos textos que apresentam todos os movimentos 

retóricos há um número consideravelmente baixo de violações das máximas.  

Conforme análise, o movimento retórico 1 é o que concentrou maior número 

de violações, sendo elas 6 violações de quantidade, 2 de relevância e 8 de modo; 

O movimento retórico 3, também, concentrou grande parte das violações, tendo  

sido identificadas  8 violações de quantidade, 2 de qualidade e 2 de modo; Em 

seguida, temos o movimento retórico 2 que apresentou 2 violações de quantidade e 

2 de modo; Na sequência, o movimento retórico 4 continha  2 violações de 

quantidade e, por fim, o movimento retórico 5 apresentou 2 violações de qualidade. 
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 Quanto à produção de sentidos, segundo a teoria, as violações podem 

alterar o sentido ou proporcionar ambiguidade, obscuridade.  Porém, esta não é 

uma questão simples, pois além da violação, há outros fatores a se considerar, 

como o vocabulário utilizado, o emprego das regras gramaticais e ortográficas, 

dentre outros.  

Nos resumos que compõem nosso corpus, percebemos que, apesar de 

haver diversas violações, não podemos considerar que haja prejuízos ao que 

gostariam de informar os autores. Na maioria das ocorrências, verificaremos que, 

embora o excesso de informação possa confundir o leitor, ou levá-lo a conclusões 

equivocadas, os autores da maioria dos textos conseguiram expor a parte mais 

substancial de seus trabalhos.  

Entretanto, isto não quer dizer que ajustes nas orientações não se apliquem. 

A escrita é uma atividade que sempre requer melhoria e adequações, 

especialmente a escrita acadêmica. Os resultados encontrados servem de norte 

para as orientações do corpo docente, que conseguirá, com clareza identificar onde 

está mais fragilizada a escrita de seus alunos, e deverá buscar meios para ajudá-

los a alcançar uma produção cada vez melhor e que atenda às expectativas da 

academia, bem como de todos os possíveis leitores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pragmática se encarrega de estudar o uso da língua de acordo com o 

contexto, buscando os significados e sentidos das palavras, frases ou expressões 

que são utilizadas em situações específicas de interação. Em outras palavras, a 

pragmática se interessa pelas intenções do falante, ou neste trabalho, os autores, 

ao proferir um enunciado, a forma como os indivíduos expressam suas intenções e 

de que maneira estas intenções são compreendidas por seus interlocutores.  

 Ao propormos esta pesquisa, tínhamos a intenção de compreender como 

acontece o estudo acerca dos elementos pragmáticos, em especial  das violações 

das máximas de Grice e, ainda, compreender o porquê de seu uso. Percebemos, 

por meio deste estudo, que não há fórmula pronta para atingir esta compreensão.  

Pois ela pode ocorrer por diversos fatores, de maneira consciente ou não por parte 

dos participantes de uma conversação. Quanto às violações, estas também podem 

ocorrer por diversos fatores, sejam eles intencionais ou não por parte dos 

indivíduos envolvidos em determinada interação. 

 Este estudo nos oportunizou identificar as violações que ocorrem mais 

comumente em nosso universo de pesquisa, que foi a máxima de qualidade. 

Quanto a  esta constatação, observamos  que a maior parte das violações se dá 

quando o autor fornece mais informações do que seria necessário, especialmente 

no nosso objeto de estudo,  os resumos monográficos os quais, por definição. 

devem ser breves, com número limitado de palavras e  que deve contemplar os 

aspectos mais relevantes do trabalho apresentado.  

 Outra constatação que fizemos foi que, ao infringir uma das máximas 

conversacionais, o falante, ou neste caso o autor, quase sempre é levado a violar 

outra máxima. É bem simples: se alguém viola a máxima de quantidade,  

fornecendo mais informação do  que necessária, como  ocorreu com a maior parte 

das ocorrências encontradas, muito provavelmente estará sendo prolixo, obscuro 

ou mesmo, em alguns casos, ambíguo. Cada um destes atos de fala incide sobre 

outra violação que pode ser de qualidade (que a contribuição seja verdadeira), de 

relação (que a contribuição seja relevante) ou de modo (seja claro).  

Quanto ao nosso principal objetivo, que era verificar se há violações das 

máximas de Grice nos resumos acadêmicos do corpus, pudemos verificar que  elas 
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ocorrem, mas,  que apesar de haver violações das máximas, em geral, os 

discentes conseguem fazer uso adequado destas.  

Algumas das violações que identificamos podem ser consideradas 

interpretativas, pois, aos olhos de outro pesquisador ou mesmo do próprio autor, as 

informações inseridas no texto podem ser suficientes para atender aos objetivos do 

resumo.   

Em nossa investigação, detivemo-nos em outra temática bastante  relevante, 

a análise das produções do gênero resumo acadêmico.  Enquanto docente esta é 

uma de nossas inquietações: verificar se os conhecimentos teóricos 

compartilhados com os alunos estão realmente surtindo o efeito esperado e se, ao 

final do processo, os estudantes conseguem colocar estes conhecimentos em 

prática.  

 Concernente a esta análise, chegamos à conclusão de que a maioria dos 

alunos faz bom uso dos conhecimentos acerca da estrutura retórica do gênero 

resumo acadêmico. E quanto aos estudos retóricos do gênero resumo, podemos 

sugerir que estes necessitam atualizações, de modo a contemplar mais algumas 

categorias na apresentação do resumo, como é o caso do referencial teórico, que 

não é mencionado em nenhum dos modelos de análise que pesquisamos. Esta 

pode inclusive ser outra pesquisa a ser desenvolvida, especialmente por 

estudiosos desta temática.  

 Durante a realização das análises, deparamo-nos com mais um elemento 

que nos chamou atenção e contribuiu para ampliar nossa pesquisa,  instigados por 

contribuições dos docentes do Programa de Mestrado, decidimos refletir acerca da 

relação existente entre os movimentos retóricos e as violações encontradas. Entre 

os textos estudados, verificamos que alguns deles apresentavam todos os 

movimentos retóricos e que maior parte destes, não continha violações das  

máximas. Coincidentemente ou não, estes eram os textos que melhor 

apresentavam o trabalho, fornecendo clara e organizadamente toda a informação 

que se espera encontrar em um resumo monográfico.  

Apesar de estarmos encerrando esta pesquisa, ela está longe do seu ponto 

final: há muitos elementos ainda a serem considerados e muito ainda a ser 

desvendado e compreendido acerca da pragmática. São muitas minúcias que até 

bem pouco tempo não compunham nosso foco de análise.  Entretanto, com as 
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leituras e estudos das teorias pragmáticas e as observações das situações nas 

quais as máximas são empregadas, temos hoje outro olhar sobre a importância da 

pragmática para a compreensão dos enunciados no âmbito acadêmico, mais 

especificamente quanto a resumos monográficos.  

 Esta convenção estabelecida, ainda que inconscientemente, pelos 

interlocutores ao interagir, pode verdadeiramente transformar os sentidos. O uso 

adequado ou não desta convenção contribui, positiva ou negativamente,  com o 

processo comunicativo.  

Assim, consideramos primordial a compreensão dos elementos pragmáticos 

para que possamos realmente apreender adequadamente os sentidos empregados 

nas diversas situações de comunicação. Como mencionado anteriormente, esta 

pesquisa ainda requer atenção, podendo ainda, seguir sendo desenvolvida e, 

apesar do tempo já empregado neste trabalho, estamos ainda motivados a seguir 

com este estudo posteriormente, buscando, quem sabe, outras perspectivas, que 

possam contribuir para o aperfeiçoamento de nossa prática docente e de  nossa 

forma de comunicação. 
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