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1. Introdução

A produção textual na Universidade vem, a cada ano, se modificando, principalmente depois da
divulgação de que os alunos universitários se formam, mas não sabem escrever textos ligados à
área de atuação, como acontece, por exemplo, com alguns engenheiros que saem da Universidade
sem dominar a elaboração do gênero relatório. Essa situação se repete em várias áreas, inclusive
naquela em que se trabalha diretamente com o ensino da escrita, como é o caso do curso de
Letras. Em virtude dessa situação, pesquisadores vêm se dedicando ao estudo da produção textual
na Universidade, nos mais variados cursos de graduação.

Dentre os gêneros acadêmicos estudados, o painel não foi ainda muito explorado, como foram,
por exemplo, o resumo e a resenha, gêneros comumente solicitados por professores dos cursos de
graduação. Isso é reflexo da função social do gênero painel, que tem por principal objetivo
divulgar resultados de pesquisas, especialmente entre alunos da graduação que desenvolvem
estudos de Iniciação Científica. As exigências da esfera acadêmica vêm crescendo e não se
restringem mais aos cursos de pós-graduação. Desse modo, os graduandos são incentivados a
desenvolverem pesquisas e divulgarem seus trabalhos na comunidade acadêmica ainda durante o
curso de graduação.

Preocupados com a necessidade de se trabalhar com a escrita e seu ensino nesse contexto,
integrantes do grupo de pesquisas “Praticas de leitura e escrita em português língua materna”
vêm desenvolvendo pesquisas nesse campo. Este estudo é parte dos resultados alcançados até o
momento das pesquisas desenvolvidas nesse grupo. Nosso objetivo é apresentar um estudo
comparativo sobre a realização do mecanismo das relações intergenéricas na escrita acadêmica de
alunos recém-ingressos no ensino superior.

O material de análise é composto por dois conjuntos de textos, a saber: um referente a produções
textuais de alunos da Universidade Federal da Paraíba – três conjuntos textos – e outro, de alunos
da Universidade de São Paulo– três conjuntos textos – totalizando seis conjuntos de produções.
Ambos os conjuntos de textos foram elaborados a partir de uma mesma proposta de produção do
gênero painel e foram escritos por alunos do primeiro ano da graduação. A hipótese inicial é a de
que a produção textual dos estudantes universitários, especificamente a produção de um gênero
da esfera acadêmica, apresenta um modo comum de enunciar, que remete a réplica a práticas de
escritas anteriores ao ingresso à Universidade, mas ligadas, de alguma forma, a instituições
acadêmicas. A análise, de cunho qualitativo, baseia-se nos postulados do dialogismo (Bakhtin,
1986) e nos estudos da escrita como prática social e da noção de gênero discursivo (Bakhitn,
2011; Dionísio, 2011), para delinear a escrita na esfera acadêmica baseia-se nos estudos da
heterogeneidade da escrita, especialmente nos estudos das relações intergenéricas como propõe
Corrêa (2004, 2006a, 2006b).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3622



Problematizamos, inicialmente, aspectos do dialogismo e da noção de gêneros discursivos, a
partir da noção de heterogeneidade constitutiva da escrita para, posteriormente, discutirmos a
prática da escrita na esfera acadêmica e suas relações intergenéricas, comparando os dados dos
dois conjuntos de textos.

2. O caráter dialógico da escrita e sua constituição heterogênea

Estudos do Círculo de Bakhtin sobre a concepção dialógica da linguagem (Bakhtin, 1986), assim
como os estudos da escrita em sua heterogeneidade, especialmente o das relações intergenéricas,
como propõe Corrêa (2006a; 2006b), servem de base para nossa análise. Além disso, a noção de
gênero do discurso, que conduz o olhar para a escrita como prática social, segundo Bakhtin
(2011), nos direcionará para a compreensão do funcionamento do gênero painel e para as
especificidades da escrita acadêmica.

Para Bakhtin e seu círculo, o dialogismo é uma prática que governa toda prática linguageira.
Segundo ele (1986), não existe enunciado a não ser na dimensão dialógica da linguagem. Essa
dimensão é constituída na relação entre o eu e o outro; entre um enunciado e enunciados outros,
entre um discurso e discursos outros, entre o dito e os já-ditos. A dimensão dialógica da
linguagem está inscrita nos discursos, nos enunciados, caracterizando a escrita em sua
heterogeneidade que é, então, constituída a partir das

formas marcadas que atribuem ao outro um lugar linguisticamente descritível,
claramente delimitado no discurso, passando pelo continuum das formas
recuperáveis da presença desse outro no discurso, chegando-se, inevitavelmente,
à presença do Outro – às palavras dos outros, às outras palavras – em toda parte
sempre presentes no discurso (Authier-Revuz, 2004: 21).

No gênero painel, essa constituição não é diferente, o universitário dialoga, em seu texto, com
diferentes discursos como também com seus variados letramentos. Esses diálogos vão determinar
seu modo de enunciar, vão caracterizar sua prática escrita na Universidade. Bakhtin (2011: 297)
reafirma essas relações dialógicas, quando diz que “Cada enunciado é pleno de ecos e
ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de
comunicação discursiva”. O universitário, ao dialogar com enunciados anteriores, traz para sua
escrita suas representações de estudante, de leitor, de escritor, de seus interlocutores e do próprio
gênero discursivo a ser produzido. O estudante escreve com suas palavras, mas também com as
palavras dos outros. Além dessas inter-relações, o autor nos mostra que cada enunciado responde
a enunciados anteriores. Segundo ele, “É impossível alguém definir sua posição sem
correlacioná-la com outras posições” (Bakhtin, 2011: 297). Essa atitude responsiva de que trata o
autor nos direciona o olhar não só para o texto do universitário em si, mas para o modo como
suas experiências anteriores se fazem presentes em seu texto.

A partir da concepção de dialogismo de Bakhtin, tomamos a escrita em sua heterogeneidade que,
segundo Corrêa (2004: 9), é resultado do “encontro de práticas sociais do oral/falado e do
letrado/escrito”. Desse modo, o diálogo que buscamos é bastante amplo, uma vez que ultrapassa a
conversa propriamente dita, para alçar-se aos diálogos sociais de diferentes esferas, ligados tanto
às práticas escolares, as quais os estudantes já estão familiarizados, porque fazem parte de sua
experiência de estudante, quanto às práticas acadêmicas, em que o estudante mobiliza suas
representações, porque ainda não estão totalmente estabelecidas em suas práticas de escrita, mas
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já lhes são exigidas. Esse encontro de práticas é marcado na escrita por meio do trabalho do
sujeito com o seu texto, considerando que o sujeito age sobre/ na/ pela linguagem (cf. Possenti,
2001). O trabalho do sujeito com o seu texto pode ser percebido nas suas escolhas linguísticas,
que estão vinculadas à situação de enunciação e são determinadas, segundo Bakhtin (2011), pelas
esferas nas quais cada enunciado está inserido. Suas escolhas são condicionadas tanto às coerções
dessas esferas como também às coerções genéricas.

Ao considerarmos a escrita em sua heterogeneidade e que quem a produz faz parte de um
processo sócio-histórico, consideramos que o escrevente está mergulhado na atividade social, em
que a língua é concebida a partir de seu uso concreto. Ele se constitui nesse espaço discursivo, na
interação entre o social e o histórico. Nesse contexto, podemos, pois, conceber a produção escrita
do gênero painel na Universidade como parte de um processo discursivo tomado como um
acontecimento, conforme propõe Corrêa (2006b). Ou seja, para fugir da ideia do ensino de
produção escrita a partir de um decalque, como um modelo único de gênero a ser reproduzido
mecanicamente. Para o autor, muito mais do que conceber a produção escrita a partir da noção de
acontecimento, é

pensar em experiência do acontecimento, momento em que, de seu mergulho no
interdiscurso, o trabalho do sujeito com a linguagem ganha singularidade,
construindo-se em zonas de fronteira por meio das quais o interlocutor (leitor)
pode reconhecer as práticas sociais e históricas determinadas de que provêm
(Corrêa, 2006b: 285).

E a partir dessa concepção, entender certas marcas deixadas pelo escrevente em seu texto, tanto
como parte de acontecimento, visto como “novidade que toda reapresentação da experiência traz,
quanto no sentido de retomada do já experimentado, o que permite entender experiência também
como memória” (Corrêa, 2007: 204). As retomadas do já experimentado são constituintes da
escrita, além disso, também é constitutivo do enunciado o caráter responsivo, conforme atesta
Bakhtin (2011: 297), “cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos
enunciados precedentes de um determinado campo [...] ela os rejeita, confirma, completa, baseia-
se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta”. São essas respostas
que buscamos na constituição do gênero painel.

É a partir desse contexto teórico que buscamos mecanismos das relações intergenéricas na escrita
acadêmica. Buscamos, assim, marcas linguísticas não previstas para o gênero painel, mas que
evidenciam a retomada de práticas discursivas do escrevente sejam elas escolares ou não.

3. Considerações sobre o ensino da escrita na Universidade

A escrita na Universidade e seu ensino têm ganhado espaço e estão presentes em diferentes
cursos de graduação. O ensino da produção textual atravessou as fronteiras da graduação em
Letras e alcançou limites antes não conquistados nos mais variados cursos de graduação, em
função das dificuldades encontradas pelos estudantes e reconhecidas pelo corpo acadêmico. Com
essa ampliação, o ensino da escrita na esfera acadêmica tem sido objeto de grande preocupação
de pesquisadores da área. Apesar dos avanços trazidos pelas pesquisas, a esfera acadêmica tem
uma peculiaridade que dificulta esse trabalho, uma vez que circula no senso comum que
estudantes universitários deveriam chegar à Universidade com suas práticas de escrita bem
trabalhadas, o que facilitaria o ensino de gêneros da esfera acadêmica. Entretanto, não é o que
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tem acontecido, daí esse aumento na demanda do trabalho com a leitura e com a escrita em
cursos não ligados à área de Letras propriamente dita.

O espaço nas grades curriculares para o ensino da escrita é ainda muito tímido até mesmo nos
cursos de Letras e de Pedagogia, não permitindo um tratamento mais profundo dessa questão.
Algumas Universidades criaram disciplinas específicas para essa demanda, elaborando emendas
relacionadas a cada curso, bem como ao perfil profissional necessário ao término do curso. Nos
cursos de Letras, apesar de oferecerem disciplinas como Leitura e Produção de Textos, ainda
faltam trabalhos mais aprofundados sobre ensino da escrita.

Na esfera acadêmica, circulam diferentes gêneros discursivos, alguns mais ligados ao
aprofundamento dos estudos acadêmicos, como os resumos, fichamentos, resenhas; outros
relacionados com uma especificidade dessa esfera como os gêneros vinculados a pesquisas, como
painel, resumos acadêmicos, projetos de pesquisa, relatório de Iniciação Científica, artigo
científico, dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalho de conclusão de curso. Conforme
o curso de graduação, há também uma escrita mais técnica, como os relatórios (de visita, de
viagem). Todos esses gêneros exigem um trabalho de ensino mais específico, com critérios e
exigências científicos bastante regulados socialmente.

A relação do sujeito com a linguagem se dá na interação e no uso social da língua. Então, do
universitário, não basta cobrar o conhecimento dos gêneros acadêmicos, até porque eles não
faziam parte de suas práticas discursivas antes de acessarem o ensino superior. É junto à
comunidade acadêmica que fará uso desses gêneros. Cabe, então, à Universidade, oferecer
caminhos produtivos para que o sujeito tenha a formação acadêmica necessária, ligada não só
àquilo que é mais específico de cada área, mas também ao que é relacionado ao trabalho do
sujeito com a linguagem, em aulas de leitura e produção de textos.

4. Gênero Painel: o escrito e o imagético, o falado e o gestual

Segundo Bakhtin (2011), o gênero discursivo é definido na relação entre os elementos que o
compõem: conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Há também o estabelecimento de
um jogo enunciativo entre o expositor e seus possíveis interlocutores, cujos papéis sociais são
relevantes para a própria existência do gênero painel. A função social desse gênero é também
bastante determinada, tendo como principal objetivo divulgar dados de uma pesquisa acadêmico-
científica, a princípio, elaborada por alunos do curso de graduação1, tendo como espaço de
enunciação congressos, simpósios e outros eventos acadêmicos similares. Assim, esse gênero
relaciona-se com uma atividade social específica, daí seu caráter, conforme postula Bakhtin (op.
cit.), necessariamente sócio-histórico.

O gênero painel possui uma especificidade em sua estrutura composicional, porque integra a
linguagem escrita, oral, imagética e gestual que refletem certa regularidade. Entretanto, no
contraponto do conteúdo temático e estilo, o gênero ganha certa flexibilidade, abrindo espaço
para diferentes modos de enunciar. Em decorrência desses aspectos, podemos dizer que o gênero
painel possui características bastante singulares e, ao mesmo tempo, heterogêneas.

O escrito e o imagético no gênero painel se entrecruzam em seu suporte e comportam a primeira
aproximação com seus possíveis interlocutores. O falado e o gestual são caracterizados na função

1 Mas não necessariamente só eles. Conforme especificações de cada evento, participante de mestrado, doutorado ou
mesmo já formados podem apresentar o gênero painel.
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do expositor, que tem papel importante em sua composição, afinal, é por meio dele que se dará a
segunda aproximação de seus interlocutores, podendo ocorrer (ou não) diferentes trocas entre
eles. Esses interlocutores podem ser professores, pesquisadores, estudantes e interessados na área
do evento em que o gênero está sendo exposto. Considerando os aspectos acima, podemos dizer
que o gênero painel constitui-se, então, a partir de múltiplas linguagens. Há uma combinação
entre esses diferentes aspectos que o torna um gênero singular, pelo seu aspecto multimodal que
reúne num mesmo gênero diferentes práticas de letramento:

[...] quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando no mínimo dois
modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e
imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras e animações etc.

Quando usamos linguagem, estamos realizando ações individuais e sociais que
são manifestações socioculturais, materializadas em gêneros textuais (Dionísio,
2011: 139).

Para a autora, todos os gêneros se constituem dessa forma. Mas, podemos dizer que o gênero
painel abarca efetivamente esses fenômenos multimodais, em que seu produtor deve cada vez
mais interagir com diferentes modos de enunciar. Com os avanços tecnológicos, os modos de
enunciar o gênero painel vêm sendo modificado, com ampla inserção de instrumentos
multimídias, tais como apresentações em vídeo interativo ou mesmo a possibilidade de interações
tecnológicas, como o próprio computador disponibilizado para o interlocutor interagir “ao vivo”
com aplicativos que demonstrem resultados da pesquisa, por exemplo. Há, nesse sentido, uma
constituição também semiótica, em que dialogam texto, imagem, voz, gesto. Essa constituição
semiótica constrói sentidos numa relação espacial e temporal, porque, para cada interlocutor, há
uma enunciação do expositor que difere da anterior e também da próxima enunciação.

A linguagem no gênero painel é científico-acadêmica, caracterizando-se, principalmente, em sua
formalidade. Em termos de estrutura, carrega consigo a de um projeto de pesquisa ou um artigo
científico, apresentando título, logomarca da filiação institucional, introdução ao tema, opções
teórico-metodológicas, discussão dos dados, conclusões (parciais ou finais) e referências. Esse é
o modelo mais tradicional de sua estrutura. Entretanto, Bakhtin (2011) define o gênero discursivo
em sua relativa estabilidade. Assim, o gênero painel possui elementos regulares e menos
flexíveis, mas também elementos singulares que se caracterizam em especificidades de cada
enunciação, constituída também na singularidade de cada evento acadêmico.

O gênero painel é, pois, constituído nessas interações, com suas especificidades e valores
representados. Essas características compõem a historicidade desse gênero, vinculando-o à escrita
como processo, como prática social. Há, nesse sentido, um sujeito que trabalha com a escrita,
com a linguagem; que mobiliza seus saberes, na busca de se fazer entender e, ao mesmo tempo,
se constituindo como sujeito.

5. Contextualizando a proposta de escrita

Conforme já anunciado, o material de análise constitui-se por dois conjuntos de textos produzidos
por estudantes recém-ingressos na Universidade. O primeiro conjunto é formado pela escrita de
alunos do segundo semestre do curso de Turismo da Universidade Federal da Paraíba. Já o
segundo conjunto foi produzido por alunos do primeiro semestre do curso de Letras da
Universidade de São Paulo. Para ambos os grupos foi apresentada a mesma proposta de escrita,
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organizada em três etapas. Entretanto, a primeira parte da proposta 1 é comum às duas turmas,
diferenciando-se apenas a segunda parte, com resumos específicos de cada área.

Selecionamos produções de três dos dez escreventes que ofereceram suas produções para a
composição do banco de dados referente ao material da Universidade Federal da Paraíba e
produções de três dos setenta e nove escreventes que ofereceram suas produções para a
constituição do banco de dados referente ao material da Universidade de São Paulo, o que totaliza
seis conjuntos de produções. Para essa seleção, foram determinados os seguintes critérios: (I) o
escrevente devia ter feito as duas primeiras propostas; (II) o escrevente não devia ter tido contato
com o painel; (III) o escrevente devia estar na primeira graduação; e (IV) o escrevente devia
produzir na primeira proposta um texto com características mais próximas ao gênero redação de
vestibular.

O primeiro critério de avaliação foi estabelecido por haver divergências entre a execução da
terceira etapa da proposta de escrita na Universidade Federal da Paraíba e na Universidade de São
Paulo. Assim, utilizamos, neste trabalho, apenas as duas primeiras etapas da proposta de escrita2.
Os demais critérios definidos se justificam por pressuporem, por um lado, certo distanciamento
do escrevente no que tange ao gênero proposto na atividade e aos gêneros acadêmicos e, por
outro lado, certa aproximação com gêneros escolares. Acreditamos que esses dois movimentos
podem nos revelar um interessante mecanismo intergenérico, em que gêneros escolares são
resgatados para a produção de um gênero acadêmico. Nesse sentido, levantamos a hipótese de
que, para estabelecer um diálogo institucional, o escrevente recorre a gêneros do discurso mais
próximos de seu convívio (direto ou mediado), nesse caso, a gêneros escolares, que, de alguma
forma, se relacionam à instituição acadêmica.

Como nos propomos analisar apenas as duas primeiras propostas e o número de conjuntos de
produções era consideravelmente maior na Universidade de São Paulo do que na Universidade
Federal da Paraíba, estabelecemos mais um critério de seleção aplicado especialmente aos
estudantes da Universidade de São Paulo: o escrevente devia ter feito apenas as duas primeiras
produções.

O nosso percurso analítico é constituído pelos seguintes pontos:

a) apresentação de dois exemplos que compõem o material de análise, sendo o primeiro formado
pelo conjunto de duas propostas identificadas, respectivamente, como 1-P1 (primeiro exemplo
referente à proposta 1) e 1-P2 (primeiro exemplo referente à proposta 2) de um escrevente da
Universidade Federal da Paraíba; e o segundo, pelo conjunto de duas propostas identificadas,
respectivamente, como 2-P1 (segundo exemplo referente à proposta 1) e 2-P2 (segundo exemplo
referente à proposta 2) de um escrevente da Universidade de São Paulo;
b) investigação das relações intergenéricas no material de análise; e
c) comparação entre os dados obtidos a partir da análise dos dois conjuntos de textos.

6. Relações intergenéricas no gênero painel: um diálogo institucional

A presença do outro ou mais especificamente a presença de já-ditos, nos textos analisados, se dá
de diferentes modos, mas um é mais marcado: a relação intergenérica, conforme veremos nas
análises. A retomada desses já-ditos, pelo universitário, “é sempre suscetível de ruir sob o peso

2 Para acessar as duas primeiras propostas, cf. anexos 1, 2 e 3.
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do acontecimento novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a absorver o
acontecimento” (Pêcheux, 1999: 52). Nesse sentido, o acontecimento – a produção do gênero
painel – é construído no espaço da interação entre os letramentos do universitário, isto é, o que
ele já vivenciou em termos de produção de diferentes gêneros discursivos e o que ele necessita
produzir na Universidade. O gênero painel é, pois, constituído entre o ontem e o hoje, no que se
refere às práticas letradas do universitário, ou seja, é constituído na relação dialógica com os já-
ditos e nas relações intergenéricas a partir de gêneros familiares ao universitário.

Ilustraremos essa relação entre o ontem e o hoje, ou seja, o vínculo que o escrevente estabelece
entre gêneros que permeiam sua história de escrita e que são utilizados como base para a resposta
de um exercício proposto na Universidade, a partir de dois exemplos. O primeiro se refere ao
conjunto de propostas identificadas como (1-P1) e (1-P2) de um escrevente da Universidade
Federal da Paraíba e o segundo, ao conjunto de propostas identificadas como (2-P1) e (2-P2) da
Universidade de São Paulo. Vejamos o primeiro exemplo:

Exemplo 1- P1:
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Exemplo 1- P2:

Em (1-P1), embora tenha sido solicitado que o escrevente produzisse um painel, ele inicia seu
texto com a palavra “resumo”. Possivelmente, isso ocorreu como um meio de se fazer referência
ao resumo presente na proposta de exercício3, resgatando, assim, um gênero acadêmico na
tentativa de estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica. No entanto, na busca da

3 Para acessar o resumo em questão, cf. anexo 2.
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produção do painel, o escrevente não se limita ao resgate de gêneros vinculados ao contexto
pragmático, como o resumo. Apesar de iniciar seu texto com a palavra “resumo”, o gênero
produzido pelo escrevente não apresenta características próximas daquelas que constituem esse
gênero, mas sim à redação de vestibular, gênero vinculado à esfera escolar, resgatado de
momentos passados que constituem o processo de escrita desse estudante. Esse fato pode ser
verificado a partir da construção composicional do gênero produzido em que se privilegia a
estrutura organizada em três parágrafos, sendo eles, respectivamente, a introdução, o
desenvolvimento e a conclusão da redação, conforme o que se entende como divisão clássica de
redação de vestibular4.

Outro ponto a ser destacado se refere ao fato de que o escrevente não apresenta o conteúdo
temático, o turismo sustentável, como um objeto de pesquisa de modo semelhante ao que foi
realizado no resumo que compõe a comanda da primeira proposta de exercício. Ele foi exposto
como um assunto a ser dissertado em relação ao qual se deve explicitar um ponto de vista,
defendendo a tese de que o turismo sustentável desempenha um papel representativo na economia
mundial. Além disso, é interessante dizer que o escrevente não utiliza o resumo como uma base a
partir da qual se elabora o painel, mas como um texto que constitui a coletânea de uma proposta
de redação de vestibular no contexto de uma avaliação para ingresso na Universidade. Isso pode
ser verificado ao se observar que o escrevente realiza uma paráfrase de partes do resumo fonte
para tornar claro o seu posicionamento sobre a questão discutida.

Do ponto de vista estilístico, chamou-nos a atenção a escolha do articulador conclusivo “sendo
assim” na finalização do texto. Do mesmo modo, o resumo presente na proposta de exercício
apresenta próximo de sua finalização o articulador conclusivo “com isso”. A partir dessa
aproximação estrutural e estilística entre o resumo e a redação de vestibular, compreendemos que
a seleção de um articulador conclusivo como um meio para o encaminhamento da finalização do
texto possa ter levado o escrevente ao entendimento de que estava realizando um gênero
acadêmico assim como o resumo ou ainda o painel. Nesse sentido, é importante destacar que a
escolha lexical do articulador conclusivo “sendo assim”, no último parágrafo, se por um lado,
retoma a composição estilística da conclusão do resumo presente na proposta, buscando
apresentar características estilísticas de um gênero acadêmico, por outro lado, resgata a
composição estilística de um gênero escolar, a redação de vestibular.

Em (1-P2), podemos perceber a preocupação do escrevente em relação à organização da
construção composicional do painel por meio da inserção de imagens e da reorganização da
disposição do texto verbal. Provavelmente isso se deve ao fato de a comanda da segunda proposta
enfatizar a constituição do painel, apresentando, por exemplo, a importância do componente não-
verbal e da divisão em tópicos constitutivos de uma pesquisa.

Outro aspecto a ser destacado se relaciona à composição não-verbal presente em (1-P2). Essa
composição se mostra como uma ilustração dos resultados da pesquisa, uma vez que o
escrevente, ao assumir como própria a pesquisa apresentada no resumo presente na comanda da
primeira proposta de exercício, retoma um dos objetivos da pesquisa no que tange à identificação
de “atividades turísticas alternativas que proporcionem uma maior sustentabilidade ambiental

4 Compreende-se como divisão clássica de redação aquela composta por introdução - parte em que, geralmente, se
apresenta a tese a ser defendida – desenvolvimento - parte em que se apresentam argumentos para a defesa da tese, e
conclusão – parte em que, geralmente, são sintetizadas as noções desenvolvidas ao longo do texto ou que se
apresenta uma solução para a problemática abordada. Essa divisão é apresentada constantemente em manuais de
redações e em sites voltados para estudantes pré-universitários.
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para as localidades alvo de grande demanda turística”. Assim, a coleta seletiva visando à
reciclagem e o uso de fontes alternativas de energia como a eólica, representados nas imagens
que compõe (1-P2), são identificados como cumprimento de objetivos de pesquisa bem como
explicitação de seus resultados, demonstrando o vínculo estabelecido pelo escrevente em seu
texto com gêneros da esfera acadêmica.

O mesmo vínculo pode ser percebido na estrutura em tópicos presente abaixo da imagem que
sugere a coleta seletiva. Se nos atentarmos para os objetivos presentes no resumo da comanda da
primeira proposta de exercício, verificaremos que o escrevente busca expor nessa estrutura em
tópicos sucintamente os objetivos de sua pesquisa, embora ele não assuma um estilo acadêmico,
já que não inicia cada ponto com um verbo no infinitivo. Nesse caso, é importante destacar a
preocupação do escrevente com a brevidade de informações e organização esquemática que
constituem o painel.

Ainda em relação à construção esquemática característica do painel, a tentativa de sua obediência
pode ser percebida também na nova disposição dada ao texto verbal resgatado de (1-P1). O
escrevente desfaz a construção contínua do texto e o divide em duas partes, apesar de, na
comparação entre uma proposta e outra, o texto permanecer praticamente o mesmo, sofrendo
alterações mínimas. Entretanto, se por um lado, o escrevente estabelece um vínculo com gêneros
acadêmicos, ao buscar privilegiar características da construção composicional do painel, por
outro lado, estabelece um vínculo com gêneros escolares, ao se valer de uma redação de
vestibular como componente verbal de seu painel. Dessa forma, observamos que, para responder
ao exercício proposto e produzir um gênero acadêmico desconhecido por parte do escrevente de
modo a estabelecer um diálogo acadêmico, ele realiza não apenas um resgate de gêneros que se
vinculam a essa esfera, mas também a gêneros que fazem parte da história da escrita desse
estudante e que precedem seu ingresso na Universidade.

Passemos agora ao segundo exemplo5:

Exemplo 2- P1:

[...]

5 O segundo exemplo está fragmentado, pois não consideramos necessária a apresentação integral do texto, uma vez
que a análise se concentrará nos trechos expostos. Em (2-P1), apresentamos apenas a introdução da redação de
vestibular e sua conclusão e, em (2-P2), os objetivos e as hipóteses do painel.
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Exemplo 2- P2:

[...]

Em (2-P1), o escrevente não assume a pesquisa apresentada no resumo presente na comanda da
atividade6, posicionando-se de forma contrária ao que nela é defendido, diferentemente do que foi
solicitado para que a partir dela se produza o painel. Assim como ocorreu em (1- P1), o resumo

6 Para acessar o resumo em questão, cf. anexo 1.
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da comanda foi compreendido pelo escrevente como um texto que constitui a coletânea de uma
proposta de redação de vestibular realizada no exame que possibilita o ingresso à Universidade,
de modo a levá-lo à produção de uma redação de vestibular, o que evidencia um diálogo
realizado com um gênero da esfera escolar. Entretanto, na introdução de sua redação de
vestibular, é estabelecido um vínculo com gêneros acadêmicos à medida que o escrevente se
mostra apropriar, provavelmente a partir de discussões de aulas anteriores, de terminologias,
geralmente relacionadas ao âmbito acadêmico, como podemos identificar pelo emprego de
“sócio-linguística” e “variantes linguísticas”.

Outro ponto interessante a se desenvolver relacionado à (2-P1) se refere à menção de autores da
literatura brasileira na conclusão da redação de vestibular para a construção de um argumento de
autoridade. A referência a esses autores se relaciona, provavelmente, ao fato de que obras dos
autores citados na produção do escrevente compunham a lista de obras obrigatórias do exame de
vestibular que realizou para ingressar na Universidade de São Paulo, como no caso de Jorge
Amado e Graciliano Ramos7, ou a de anos anteriores de realização do exame de ingresso a essa
Universidade, como no caso de Guimarães Rosa8.

Em relação à (2-P2), assim como ocorreu em (1-P2), podemos perceber uma preocupação por
parte do escrevente no que se refere à construção composicional do painel, possivelmente, por
influência da comanda da proposta. Isso pode ser verificado por meio da organização do texto em
tópicos constituintes de uma pesquisa, o que indicia um vínculo estabelecido com gêneros
acadêmicos. Esse vínculo pode ser identificado, também, por meio da seleção estilística que o
escrevente apresenta no objetivo de pesquisa, como em “esse painel objetiva”. Além disso, o
diálogo com gêneros acadêmicos pode ser verificado pela ausência de referência aos autores da
literatura brasileira citados em (2-P1) e pela presença de referência, nas hipóteses de pesquisa,
aos estudos dos teóricos, como Sírio Possenti e Barzotto, abordados durante as aulas que
antecederam o exercício de produção do painel9.

Embora em (2-P2) o escrevente tenha apresentado a divisão em tópicos constitutivos de pesquisa
como geralmente é elaborado o painel, ele não demonstra em seu texto uma predominância do
estilo acadêmico nem da construção composicional do gênero solicitado. Isso pode ser verificado,
por exemplo, nas hipóteses de pesquisa em que recorre à construção composicional e estilística
da redação de vestibular, instaurando, portanto, um diálogo com um gênero escolar para a
produção de um gênero acadêmico. Nesse sentido, esse trabalho do escrevente com o seu texto
se mostra como um registro da sua experiência de estudante, anterior ao acesso à Universidade,
além de elucidar a tentativa de acerto em relação ao gênero acadêmico, revelando suas
representações da instituição com a qual terá de trabalhar dali para frente.

Considerando os dois exemplos analisados, percebemos que na (P1) de ambos os exemplos, os
escreventes resgataram em suas escritas, práticas escolares que dominam com mais propriedade,

7 O vestibular para o ingresso na Universidade de São Paulo no ano de 2013 solicitava a leitura obrigatória de “Vidas
Secas” de Graciliano Ramos e “Capitães da Areia” de Jorge Amado, entre outras obras de outros autores.
8 Os vestibulares para o ingresso na Universidade de São Paulo no ano de 2005 até o ano de 2009 solicitavam, por
exemplo, a leitura obrigatória de “Sagarana” de Guimarães Rosa. Provavelmente, o escrevente não participou dessas
avaliações, mas é possível que ele tenha estudado para o vestibular que ingressou a partir de vestibulares de anos
anteriores ao seu ingresso.
9 Nas aulas que antecederam a produção da (2-P2), o professor que lecionou a disciplina discutiu com seus alunos o
livro “Por que (não) ensinar gramática na escola” de Sírio Possenti e o artigo “Nem respeitar, nem adequar, nem
valorizar as variedades linguísticas” de Valdir Heitor Barzotto.
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como a redação de vestibular e na (P2), dialogam com a esfera acadêmica. Entretanto, os modos
de enunciar de ambos se diferenciam em alguns aspectos na (P2). No exemplo (1-P2), o
escrevente assume a estrutura composicional do painel, articulando texto verbal e não-verbal,
mas fica preso ao texto verbal da redação de vestibular, mesmo ao utilizar a estrutura de tópicos.
No exemplo (2-P2), o escrevente não articula texto verbal e não-verbal, mas elabora descrições a
partir de tópicos de uma pesquisa. Além disso, faz uma transposição da menção de autoridade, ao
substituir a citação de autores solicitados no exame vestibular por teóricos dos estudos da
linguagem em (2-P2), assumindo-se como conhecedor de suas teorias. Atitude semelhante ocorre
com o escrevente em (1-P2), ao inserir imagens e tópicos de ações do turismo sustentável. Nesse
espaço que articula o imagético, uso de tópicos e texto verbal, podemos dizer que em ambas as
produções estão presentes um escrevente que já tenta se mostrar conhecedor do que cada área
acadêmica defende. No caso do aluno de Letras, a variação linguística e, no do aluno de Turismo,
a sustentabilidade. Ambos são discursos institucionalizados pela academia.

7. Resultados

Compreendemos que, assim como não deixa de ser em outros gêneros, as manifestações
linguísticas no gênero painel são marcas históricas do processo de escrita no qual se encontra o
sujeito. Nesse caso, essas marcas são vistas como a “novidade” apresentada pelo sujeito que não
tinha tido contato anterior com o gênero painel, ao tentar uma “adequação” do texto buscada por
ele, que também pode ser vista como uma tentativa de acerto ao elaborar o exercício proposto
pelo professor. Trata-se, assim, de analisar a escrita desse sujeito sob um novo olhar, o da
“novidade na adequação” que permitiria enxergar:

[...] para certas presenças surpreendentes de fragmentos de gêneros,
manifestadas em diferentes dimensões da linguagem, não como erro nem como
inadequação, mas como um registro pontual e singular, porque histórico, do
estado do processo discursivo em que o sujeito se situa no que se refere,
especificamente, ao posicionamento enunciativo que ocupa em relação aos
modos de enunciação falado e escrito (Corrêa, 2006b: 272).

Produzir o gênero painel é uma atividade nova para o escrevente recém-ingresso na
Universidade, que está em processo de inserção na esfera acadêmica. O fato de não dominar essa
prática de escrita o faz buscar em práticas anteriores e em seu próprio processo de escrita a
adequação necessária para aquilo que acredita ser o acerto. Sendo assim,

[...] Pensar a escrita segundo essa nova ideia de adequação desmantela, de
imediato, a prática que se baseia em enfatizar os produtos, isto é, em última
instância, a velha prática do decalque de modelos de textos, às vezes mascarada
com novas noções, como por exemplo, as atividades dirigidas ao adestramento
do aluno em uma série de gêneros textuais (Corrêa, 2006b: 279-80).

Em nossa análise, concebemos, pois, a escrita enquanto processo e não somente como produto
resultante de um modelo único de gênero a ser ensinado. Isso porque o sujeito busca uma
resposta ao proposto, ocupando um lugar social e um modo particular de enunciar que, devido ao
caráter sócio-histórico das práticas de escrita, esse modo de enunciar traz à tona desdobramentos
discursivos que ora se relacionam ao acadêmico, ora, ao escolar.
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Partindo dos estudos de Street (2010), compreendemos que há na escrita acadêmica dimensões
escondidas que dialogam com aspectos de identidade e poder, o que caracteriza a escrita
acadêmica como de natureza institucional no que se refere ao conhecimento nessa esfera. Essas
dimensões podem ser percebidas principalmente na primeira escrita dos universitários, em que a
proposta inicial não traz orientações a respeito do que seria o gênero painel. Apesar dessa não-
orientação preliminar, não constatamos em suas escritas uma diversidade ampla. Pelo contrário,
observamos pontos de convergência no que diz respeito a relações intergenéricas os quais
aproximam o modo de escrever desses estudantes, como a produção de uma redação de
vestibular, o que pode ser percebidos nos dois conjuntos de textos analisados.

A redação de vestibular é o gênero escolar que, embora não seja usual no âmbito acadêmico,
apresenta certo vínculo com a Universidade, visto que se trata de um dos gêneros solicitados no
exame que garantiu o ingresso dos estudantes na academia. Nesse sentido, diante do pouco
domínio de gêneros acadêmicos, já que, de maneira geral, o contato (direto ou mediado) desses
escreventes com gêneros acadêmicos ainda parece ser mínimo por serem recém-ingressos na
Universidade, mesmo para aqueles que já cursaram o primeiro semestre da graduação, como no
caso dos alunos da Universidade Federal da Paraíba, o resgate da redação de vestibular como
base para a produção do painel pode ser compreendido como um meio para se estabelecer um
diálogo com a comunidade acadêmica. Esse diálogo foi constatado, também, na retomada do
resumo que constituía a comanda da proposta de exercício. No entanto, nos dois casos, embora se
resgate um gênero acadêmico, ele foi utilizado como uma prática escolar.

Na segunda proposta de escrita, constatamos a busca do escrevente pela observação da
construção composicional do painel. Provavelmente essa apreensão se deve ao fato de que a
comanda da proposta de atividade, embora não apresentasse modelos de escrita, expunha
elementos que fazem parte da constituição do painel, como a divisão estrutural em tópicos de
pesquisa e o apelo ao não-verbal. Sobre esses aspectos, verificamos que essa tentativa de o
escrevente observar a construção composicional do painel se deu de modo diferente em cada
conjunto de texto. No caso do material da Universidade Federal da Paraíba, a atenção maior foi
dada à inserção de imagens enquanto no material da Universidade de São Paulo, à organização
em tópicos de pesquisa. Levantamos a hipótese de que essa diferença esteja relacionada ao
suporte, uma vez que, no primeiro caso, os alunos desenvolveram suas propostas em folha sulfite
e, no segundo caso, em folha pautada. Entretanto, mesmo sendo possível perceber traços da
composição do painel, ainda assim se podem identificar vestígios da redação de vestibular.

Essas produções se dão na articulação entre as situações imediatas, como a proposta, o suporte
para a escrita e o modo de condução das aulas e da proposta por parte do professor, e as situações
que antecederam a escrita, como as práticas escolares que permeiam a escrita do aluno e a
compreensão do escrevente sobre a relação aluno-professor. Constatamos, assim, por meio desse
estudo comparativo sobre a realização do mecanismo das relações intergenéricas, que o contato
entre gêneros do discurso na escrita de alunos recém-ingressos no ensino superior se revela,
primordialmente, como um resgate de práticas sociais vinculadas à instituição acadêmica, as
quais, para a organização do gênero proposto, ora se fazem perceber como gêneros acadêmicos,
ora como gêneros escolares, resgate esse que se deixa compreender como um meio de
manutenção de um diálogo institucional. A partir dessas considerações, coloca-se em questão a
importância da compreensão do caráter processual da escrita para o ensino de produção textual.
Bem mais do que a apreensão do certo e do errado, para o ensino da escrita, propomos, portanto,
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a consideração da história da escrita de cada aluno, compreendida pelas diferentes práticas sociais
registradas nos textos.

8. Considerações Finais

Procuramos, neste artigo, apresentar um estudo comparativo sobre a realização do mecanismo
das relações intergenéricas na escrita acadêmica de alunos recém-ingressos no ensino superior.
Na escrita da primeira proposta, não houve espaço para a busca de modelos. Os Universitários
tiveram que produzir o gênero painel, sem nunca antes terem elaborado um. Cremos que essa
dimensão oculta levou os universitários a buscarem a sua própria experiência, seus modelos
anteriores à prática acadêmica.

Já na segunda escrita, houve um intervalo de dias entre uma produção e outra, em que o
universitário pôde (mas não necessariamente) ter pesquisado sobre tal gênero. Houve também a
explicitação de características do gênero painel, como a exposição oral ou mesmo a presença de
texto imagético pelos professores da disciplina e mesmo na descrição da segunda proposta.

A comparação entre os dados permitiu concluir que o mecanismo das relações intergenéricas na
escrita acadêmica está no resgate de práticas sociais vinculadas à instituição acadêmica, mas
também de práticas anteriores ao momento da produção, também ligadas a instituições escolares.
O diálogo institucional, bastante marcado nessas produções, se mostra, então, como um desses
mecanismos. Por meio desse diálogo, podemos verificar o trabalho do escrevente com seu texto,
diante de uma novidade e com práticas sociais resgatadas que mostram a possibilidade de
trabalhar com a escrita desse gênero acadêmico, ou mesmo de outros gêneros, sem se restringir a
modelos acabados. Cabe, então, ao professor que se ocupa com o ensino da escrita, permitir esses
diálogos, para que seus alunos possam se constituir como sujeito. A materialidade linguística do
painel é, assim, resultado dos desdobramentos discursivos desses diálogos.
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10. Anexos

Anexo 1: 1ª Proposta de exercício sobre painel: Universidade de São Paulo
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Anexo 2: 1ª Proposta de exercício sobre painel: Universidade Federal da Paraíba

1ª PROPOSTA DE EXERCÍCIO SOBRE PAINEL:

Nos congressos acadêmicos, é comum que os estudantes sejam convidados a apresentarem suas pesquisas sob a forma de painéis. Nessas
circunstâncias, assumem, portanto, o papel de expositores.

Considerando que:

a) No painel, o diálogo proposto tem como destinatários preferenciais professores, formados ou em formação, e outros pesquisadores,
não importando se com a mesma ou com mais experiência que a do expositor;
b) a posição de expositor impõe-lhe puxar pela memória alguma referência sobre o que seja painel (mesmo que o expositor nunca tenha
feito um painel ou sequer visto um, acaba, portanto, por ter de elaborá-lo em função de necessidades acadêmicas);
c) o exercício da escrita (e só ele) do painel permite que o expositor registre suas apostas de escrita e observe seus efeitos;
d) as escolhas e exclusões em termos formais (escolhas/exclusões das palavras e construções utilizadas) e temáticos (escolhas/exclusões
do que recortar do tema abordado) são apostas sobre a eficácia da escrita produzida pelo expositor;

Elabore um painel com base no RESUMO ABAIXO. Você assumirá essa pesquisa como sua e procurará defendê-la, na posição de
expositor, dando todas as informações necessárias para que os resultados apresentados sejam validados pelos destinatários preferenciais.

RESUMO
Nos últimos anos, a temática do turismo vem atraindo pesquisadores das mais distintas formações, que encontram ai um campo novo
cada vez mais rico e complexo de estudos. São numerosas as definições sobre o tema. Cada autor estabelece um conceito conforme seu
olhar sobre a atividade que causa impactos tanto positivos quanto negativos nas localidades onde ocorrem os fenômenos. O turismo é
uma das maiores fontes de divisas do mundo em constante crescimento devido a sua integração entre os diversos setores da economia.
Ressalta-se a relevância da preocupação com o desenvolvimento do turismo, uma vez que está presente nos setores econômico, social,
cultural e ambiental. Consequentemente, pode, desta forma, impactá-los favorável ou desfavoravelmente. Portanto, é importante que
sejam delimitadas ações capazes de controlar estes efeitos, minimizando os negativos e maximizando os positivos. Dentro da perspectiva
do desenvolvimento de uma atividade turística sustentável, este artigo apresenta algumas reflexões sobre o turismo e a sustentabilidade
que deve estar atrelada a sua prática. Sendo assim, foi feito um levantamento bibliográfico sobre os conceitos de turismo,
sustentabilidade e práticas turísticas sustentáveis. A partir do exposto, o presente trabalho tem como objetivo abordar o conceito de
sustentabilidade e evidenciar a identificação, assim como propor a implementação de atividades turísticas alternativas que proporcionem
uma maior sustentabilidade ambiental para as localidades alvo de grande demanda turística. Propõe-se também a detecção de possíveis
impactos negativos causados por um turismo desordenado. Com isso, pretende-se apresentar meios de mitigar tais efeitos e implementar
formas e práticas de turismo sustentável. Ao otimizar os benefícios em localidades turísticas e fomentar uma maior sensibilização acerca
de ações ecologicamente corretas, espera-se que valores sejam agregados não somente à população local, mas também aos seus
visitantes.

(FONTE: MEDEIROS, L. C.; MORAES, P. E. S.. “Turismo e sustentabilidade ambiental: referências para o desenvolvimento de um
turismo sustentável” IN: Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, vol.3 n.2, jan/jun 2013).
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Anexo 3: 2ª Proposta de exercício sobre painel

2ª PROPOSTA DE EXERCÍCIO SOBRE PAINEL

Seguem, abaixo, duas instruções sobre como produzir um painel. A primeira foi tirada do site do GEL, cujo seminário foi realizado, em julho deste
ano, na FFLCH-USP. A segunda instrução é, mais propriamente, uma descrição desse gênero acadêmico.

GEL - Modalidade Painel
1. A modalidade Painel destina-se exclusivamente à apresentação de trabalhos de alunos de graduação. Atenção: A modalidade não requer que
o usuário se associe ao GEL.

2. Os trabalhos apresentados nessa modalidade serão agrupados por área, devendo o autor permanecer junto ao seu painel durante a sessão de
apresentação (1h30min).

3. O autor terá a sua disposição um suporte com hasta para painéis de superfície de 100cm (altura) x 70cm (largura) com bastão e cordinha de
acabamento.

4. O painel deverá conter:

 título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es), seguido(s) dos nomes da instituição e da agência de fomento (se houver);

 no corpo do texto, pelo menos, objetivos, fundamentação teórica, metodologia do trabalho e referências bibliográficas.

5. Tipo e tamanho de letra do painel ficam a critério do autor. Sugerimos, entretanto, no mínimo fonte tamanho 28.

Observações importantes:

 Cada participante inscrito poderá submeter apenas um resumo (trabalho), do qual é autor ou co-autor.

 Autor de trabalho individual ou de trabalho em co-autoria só terá direito a certificado se tiver efetuado sua inscrição no evento e efetivamente
tiver apresentado o trabalho inscrito na sessão de painéis.

 Todos os resumos submetidos serão avaliados, anonimamente, pelo Comitê Científico do GEL, não cabendo recurso ao parecer emitido.

 O resultado da avaliação dos trabalhos será comunicado ao(s) autor(es) via e-mail, a partir de 01/04/2013, e também estará disponível na área
de usuário.

 Recomenda-se trazer o painel montado e todo o material necessário para afixá-lo.

 Os trabalhos apresentados em forma de painel NÃO poderão ser submetidos à revista Estudos Lingüísticos, destinada à publicação de trabalhos
apresentados em seminários do GEL.

(Fonte: http://www.gel.org.br/novo/)

GÊNERO PAINEL
O PAINEL para apresentação de trabalho científico é um gênero complexo. Visando à essa finalidade de apresentação, comporta, pelo menos, três
modos de comunicação: o verbal escrito, o não verbal e o verbal oral.

No que se refere à produção do texto escrito, é preciso fornecer ao leitor ao menos os seguintes dados: título do trabalho, nome(s) do(s)
autor(es) com filiação institucional e agência de financiamento, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, hipóteses, resultados e referências
bibliográficas. Desde o primeiro momento, sua produção requer edição, objetivando a concisão do texto, que se impõe em função de sua adaptação
ao espaço onde será afixado, variável de acordo com o evento em que figurará.

No tocante ao aspecto não-verbal, entra em jogo o cuidado com a comunicação visual, que abrange tanto o aspecto verbal escrito quanto o não
verbal. O painel requer cuidado com a diagramação, isto é, com a disposição gráfica do texto escrito no suporte, o que inclui atenção à escolha da
fonte, do tamanho da letra, das cores e das margens. Ainda sob esse aspecto, o painel requer cuidado quanto à combinação do texto escrito com
ilustrações, quadros, tabelas, legendas etc. Uma boa diagramação garante mais eficácia na comunicação, propiciando maior nitidez e, portanto, maior
legibilidade ao texto como um todo.

Por fim, no que se refere ao aspecto verbal oral, a apresentação é, normalmente, uma réplica à leitura do painel por alguém e pode tomar a
forma tanto de uma breve  exposição por parte do autor quanto de um diálogo. Essa apresentação oral é importante porque pode: dirimir dúvidas de
leitura, acrescentar esclarecimentos, estabelecer uma discussão acadêmica rápida, sendo, também, um modo de o autor obter informações de outros
especialistas no assunto, tais como, sugestões teóricas, metodológicas, bibliográficas etc.

Sintetizando, painel é um gênero acadêmico que se caracteriza por ser um compósito das dimensões verbal escrita, não verbal e verbal oral. O
ponto central do texto escrito do painel são as hipóteses e os resultados que ele apresenta, ambos decorrentes de uma perspectiva teórico-
metodológica aplicada a determinado material linguístico.

PARA LEMBRAR CARACTERÍSTICAS A SEREM OBSERVADAS NO PAINEL:

1. Informações sobre a autoria (nome(s) do(s) autor(es), filiação institucional e agência de financiamento;

2. Corpo do texto escrito: objetivos, fundamentação teórica, metodologia, hipóteses, resultados e referências bibliográficas;

3. Diagramação bem cuidada, objetivando o máximo de legibilidade do texto (fonte, tamanho de letra, cores, margens, disposição das partes do
texto escrito, combinação do texto com ilustrações, quadros, gráficos, tabelas etc.);

4. Concisão no texto escrito, produção equilibrada da comunicação visual de modo a destacar o trabalho feito e não o seu autor; postura acadêmica
na apresentação oral.

5. Capacidade de converter o interlocutor concreto que interpela o autor do trabalho no destinatário imaginado para o painel.
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