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Esta sessão coordenada apresenta como tema as implicações da produção textual escrita em
contextos específicos. A sessão insere-se na área S12 - Linguística do Texto e Análise da
Conversação. O objetivo é discutir contribuições da Linguística Textual para a análise de
publicações em diferentes instâncias sociais. Essa sessão é composta por três trabalhos que, de
modo geral, abordam a relevância da construção textual para atividades específicas.

Seguem os artigos relativos aos trabalhos.
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Resumo: A imagem de uma organização é um atributo fundamental para seu desenvolvimento.
Admite-se que uma organização tenha mais de uma imagem e uma das marcas da modernidade é a
preocupação crescente das organizações em relação às expectativas de seus grupos de interesse, o
que potencializa a relevância dos estudos sobre imagem organizacional. O objetivo deste trabalho é
analisar os textos publicados pelo setor de comunicação de uma unidade de pesquisa em sua
página do Facebook, verificando as contribuições para a construção da imagem dessa instituição.
Com fundamentação teórica nos conceitos de imagem, gênero textual e produção e recepção de
textos, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa descritiva quali-quantitativa de análise
documental. Como corpus, utilizaram-se textos publicados na página do Facebook da instituição,
independentemente de sua autoria. Verificaram-se a diversidade de público-leitor e a inter-
relação da identidade do público com os gêneros textuais publicados. Os resultados encontrados
permitem afirmar que a ferramenta cumpre o papel de divulgar a instituição por meio de textos
que variam entre a promoção institucional, a divulgação científica e a informação de serviços
prestados. Conclui-se que os textos publicados interferem na construção da imagem para cada
público de interesse e que a ferramenta é importante para o fim a que se presta.

Palavras-chave: Imagem institucional. Interlocução textual. Textos digitais.

1 Introdução

As organizações têm evidenciado preocupação crescente com a identidade institucional
que se constrói a partir das expectativas do público com o qual se relaciona. Toda organização
mantém relações com vários tipos de públicos e cada um desses vai projetar uma imagem
específica dessa organização. A imagem é, assim, a representação mental de uma organização
construída por esse público, que se traduz em um indivíduo ou em um grupo a partir de
percepções e experiências concretas, informações e influências recebidas.

É preciso que as organizações tenham cuidado, desse modo, com as informações que
circulam sobre elas. Essas informações podem ser produzidas pela mídia ou pela própria
organização. Uma das formas de divulgação de informações, na atualidade, é a publicação de
textos em espaços virtuais.

Neste trabalho apresentam-se as contribuições que os textos publicados em um espaço
virtual específico trazem para a construção da imagem institucional de uma unidade de pesquisa
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em sua página do Facebook. O estudo foi desenvolvido com o objetivo principal de analisar tais
textos, que são publicados pelo setor de comunicação dessa unidade de pesquisa.

Para desenvolver o estudo, definiu-se por uma abordagem descritiva quali-quantitativa,
por meio de análise documental, tendo como fundamentação teórica os conceitos de identidade,
imagem e reputação institucional, bem como os conceitos de gênero textual e de produção e
recepção de textos. Assim, foram utilizados como corpus, textos publicados na referida página,
independentemente de sua autoria.

O presente artigo está organizado em três seções. Na primeira traça-se um breve histórico
da unidade de pesquisa estudada priorizando a construção de sua imagem perante os vários
públicos com que se relaciona. A segunda seção explora as teorias de produção e recepção de
textos com foco nos textos digitais e na interlocução por eles estabelecida entre autor e leitor. Na
terceira, faz-se a análise de algumas publicações da página da instituição, em que se discute a sua
contribuição para a construção da imagem institucional. Finaliza-se com as conclusões
alcançadas pelo estudo.

2 Laboratório Nacional de Astrofísica: a história e a construção da imagem de uma unidade
de pesquisa

O Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA)1 é uma unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O instituto foi criado em 1980 em Itajubá, Minas
Gerais, com o intuito de alavancar os estudos científicos em Astronomia a partir da instalação de
um telescópio de grande porte na cidade mineira de Brazópolis. A instituição gerencia, desde
1985, o maior telescópio brasileiro em terra, instalado no Observatório do Pico dos Dias (OPD).
Além disso, o LNA gerencia também a participação do Brasil em dois consórcios internacionais:
o Observatório Gemini e o Telescópio SOAR, instalados no Chile e no Havaí.

O OPD, inicialmente batizado de Observatório Astrofísico Brasileiro (OAB), foi criado há
30 anos e é a pedra fundamental do LNA. A história do OPD está entrelaçada à história da
Astronomia brasileira e foi ele o grande propulsor do salto em qualidade que essa ciência
experimentou após 1980. Em 1985, o OAB transformou-se no primeiro laboratório nacional do
país e recebeu nome de Laboratório Nacional de Astrofísica. Em 1989, o LNA foi efetivado
como unidade de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) do então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e, em 1992, estabeleceu sede própria
em Itajubá. Em 2000, o LNA tornou-se oficialmente uma unidade de pesquisa do MCT, hoje
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Desde então, o LNA seguiu sua vocação
para a promoção da Astronomia brasileira e, mais do que administrar o OPD, tornou-se gerente
da participação brasileira em observatórios internacionais, instalados nos maiores sítios
observacionais do planeta.

Em 1993, o Brasil tornou-se parceiro do Observatório Gemini, um consórcio internacional
que construiu dois telescópios idênticos, com espelhos de 8,1m de diâmetro, batizados de Gemini
Sul e Gemini Norte. O Gemini Sul está instalado nos Andes chilenos e o Gemini Norte em
Mauna Kea, no Havaí. O LNA exerce o papel de Escritório Nacional do Gemini, sendo
responsável pelo bom funcionamento da comissão que distribui o tempo de uso dos telescópios

1As informações necessárias à construção desse histórico foram retiradas da página oficial da instituição (<
http://www.lna.br/>).
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entre os astrônomos brasileiros e pelo apoio a esses usuários. A participação brasileira inicial era
de 2,5% e aumentou para 6% com a retirada de alguns parceiros do consórcio. O Brasil é o país
com a maior produção proporcional de artigos com dados do Gemini, o que evidencia a
importância do observatório para a comunidade brasileira, bem como a maturidade dos cientistas
do país.

Em 1999, o MCTI firmou acordo com os Estados Unidos2 para a construção e operação
do Telescópio SOAR, um telescópio de última geração, com abertura de 4,1m, situado em Cerro
Pachón, a algumas centenas de metros do Gemini Sul. O contrato com o Telescópio SOAR previa
a construção de instrumentos para o telescópio, o que incentivou o LNA a desenvolver uma nova
vocação: a instrumentação astronômica. Além disso, o LNA é o responsável pela comissão que
distribui o tempo de telescópio e pelo suporte aos usuários.

O LNA é o responsável também, desde 2008, pelo gerenciamento do tempo brasileiro no
Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), um telescópio de 3,6m de diâmetro localizado em
Mauna Kea, ao lado do Gemini Norte.

Nas últimas décadas, a instituição ampliou sua capacidade tecnológica ao conceber e
construir instrumentos para os observatórios consorciados e para observatórios de outros países.
Hoje, o LNA é referência internacional em instrumentação astronômica.

A história do LNA, portanto, pode ser dividida em três fases. A primeira envolve a
criação, o desenvolvimento e a manutenção do OPD, que contribuiu para aumentar e solidificar
as pesquisas astronômicas no país. A segunda tem início com a entrada do Brasil nos consórcios
para construção de grandes telescópios internacionais, tendo sido o LNA designado gerente
nacional das parcerias, o que contribuiu para o amadurecimento científico da comunidade
astronômica brasileira. A terceira, o desenvolvimento de instrumentos para pesquisa em
Astronomia, área que concentra grande esforço da instituição, delineia sua visão de futuro e
consta da missão institucional, que é: “planejar, desenvolver, prover, operar e coordenar os meios
e a infraestrutura para fomentar, de forma cooperada, a Astronomia observacional brasileira”
(LNA, 2010, p. 13).

O plano diretor do LNA (LNA 2010) reforça a vocação do instituto para o
desenvolvimento da pesquisa, seja observacional ou na área de instrumentação, ao afirmar que:
“a missão do LNA sempre foi considerada bastante clara e consistente, quase como o resumo de
um plano estratégico.” (LNA 2010: 13).

A vocação para o desenvolvimento da pesquisa marca a identidade da instituição e reflete
nas relações com seus públicos de interesse. Sobre a identidade de uma organização, Bueno
(2012: 21) afirma que pode ser entendida

como a ‘personalidade’ da organização e está umbilicalmente associada à sua cultura e
ao seu processo global de gestão (filosofia gerencial, competência técnica ou de
inovação etc). Ela inclui o seu portfólio de produtos ou serviços, a forma de
relacionamento com os seus públicos de interesse (fornecedores, acionistas, clientes,
funcionários, imprensa etc), a sua história e trajetória (social, cultural, política,
econômico-financeira) e mesmo, o que nos interessa bastante, o seu sistema de
comunicação (canais de relacionamento, como house-organs, SACs, call centers, sites
etc).

2 Representado pelo National Optical Astronomy Observatory, pela Universidade da Carolina do Norte e pela
Universidade Estadual de Michigan.
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Todos esses atributos diferenciam a organização e permitem que a partir disso seja
delineada uma imagem e uma reputação. Imagem e reputação não se confundem, portanto, com
identidade.

A partir dos estudos de Johnson e Zinkhan (1990)3, referendado por Berens (2004)4,
Almeida (2012) afirma que a imagem é uma percepção da organização como um todo, sustentada
por diferentes segmentos públicos. Sendo assim, a imagem de uma organização varia de acordo
com a percepção pessoal, ou seja, é “um fenômeno no nível individual, [...] mas que pode ser
compartilhado com um grupo de pessoas como um fenômeno coletivo.” (Almeida 2012: 228).

Por essa razão, pode-se admitir que uma organização tenha mais de uma imagem “porque
as experiências, vivências, informações que uma pessoa ou grupo associa a uma organização são
múltiplas, distintas, particulares, e às vezes absolutamente contraditórias.” (Bueno 2012: 22).

A imagem da instituição varia de acordo com o público com que se relaciona. O LNA se
relaciona com basicamente quatro tipos de público: a comunidade astronômica, os servidores da
instituição, a mídia e o público leigo. Para cumprir a sua missão, o LNA dá suporte a um público
de cientistas, usuários dos tempos destinados aos telescópios que gerencia, espalhados pelos
institutos de pesquisa e universidades do país. A imagem que a instituição construiu junto a esse
público, formado essencialmente por astrônomos, certamente é positiva devido ao trabalho de
excelência que executa. O mesmo acontece com os servidores da instituição.

Entre o público leigo e a mídia, no entanto, o LNA tem uma imagem divergente, que
invariavelmente está ligada à distância e à obscuridade de seu trabalho. O LNA, não obstante a
divulgação institucional e científica que realiza, ainda é desconhecido.

O eixo estratégico V do plano diretor, denominado “C,T & I5 para o Desenvolvimento
Social”, tem uma única linha de ação: “fortalecimento da área de divulgação pública da
astronomia”. O programa que compõe essa linha de ação é assim descrito:

Divulgação pública e popularização da astronomia, e alfabetização científica com
atenção especial à Inclusão Social, tanto regionalmente, por meio de produtos e serviços
dirigidos à população local, como nacionalmente, por meio de medidas junto a agentes
multiplicadores (LNA 2010: 22).

Esse eixo evidencia a preocupação do LNA com a divulgação institucional e científica,
que é incluída também na visão de futuro institucional, ao mencionar o “intuito de otimizar as
condições de pesquisa da comunidade científica e de socialização de conhecimento6.” (LNA
2010:14)

Impulsionado pelo plano diretor, o LNA exerce várias atividades de divulgação científica
e institucional no intuito de alcançar a mesma imagem sólida que tem junto aos usuários da

3 Johnson, Madeline; Zinkhan, George M. 1990. Defining and neasuring company image, en Annual Conference of
the Academy of Marketing Science, XIII, New Orleans, LA.
4 Berens, Guido. A.J.M. 2004. Corporate branding: the development of corporate associations and their influence on
stakeholder reactions. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management.
5 C, T & I significa Ciência, Tecnologia e Informação.
6 A visão de futuro do LNA é: “ser reconhecido nacional e internacionalmente como referência brasileira em
desenvolvimento instrumental para a astronomia terrestre, e como contato principal em assuntos de abrangência
nacional na área de astronomia observacional, com o intuito de otimizar as condições de pesquisa da comunidade
científica e de socialização de conhecimento, e desenvolver pesquisa científica e tecnológica de ponta” (LNA, 2010,
p.14).
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comunidade astronômica. As atividades que o LNA desenvolve atualmente estão descritas em
Andrade e Luz-Freitas (2014).

Sendo assim, a criação de uma página na rede social Facebook não é prioridade no plano
diretor, mas é uma das formas de contato com outros usuários além do público especializado. A
página gera a ampliação da imagem e ajuda na construção da reputação ao aumentar o alcance da
divulgação das atividades do LNA. Assim, são de fundamental importância os textos que publica.

3 Textos digitais: recepção e interlocução

Os textos que estão disponíveis em ambiente virtual podem muitas vezes ser reproduções
de textos já existentes em versão impressa, sem que em nada sejam alterados quando dessa
transposição. Podem, no entanto, sofrer alterações ou podem já ser elaborados com elementos
que lhes configurem o aspecto de textos digitais. Isso acontece quando são acrescidos de
elementos multimidiáticos que favorecem a intersemiose. Citam-se como exemplo desse
acréscimo a inserção de imagens, sons e hiperlinks, por meio dos recursos tecnológicos e
midiáticos da atualidade.

Segundo Freitas (2005: 8), “os novos suportes e instrumentos culturais da
contemporaneidade, como o computador e a internet, têm-se tornado mediadores de outras
alternativas de leitura e escrita”. As denominadas Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC)7 têm permitido a geração de textos de características as mais diferentes
possíveis não só pela exploração dos elementos multimidiáticos, mas também pelas formas de
interatividade proporcionadas. Segundo Costa (2010: 2), “os resultados do advento dessas novas
tecnologias são as novas condições interativas de comunicação em espaços complexos
(ciberespaços), cíbridos, com linguagens essencialmente híbridas”. Nesses textos, a interatividade
é característica relevante.

Os estudos sobre recepção de textos embasam-se na vertente latino-americana dos estudos
culturais britânicos conhecida como “teoria das mediações”, de forte influência na área de
comunicação (Grohmann 2009). De acordo com Hall8 (2003 apud Grohmann 2009: 2),

o significado de uma mensagem não é fixo, e sim contingencial, contextual,
multirreferencial; deste modo, não há uma lógica determinante global que nos permite
decifrar o significado ou o sentido ideológico de uma mensagem contra alguma grade.
Existem diferentes formas de leitura, de decodificação; pode-se ler de diversas maneiras,
ou seja, nunca se pode ter uma leitura fixa, “típico-ideal”. A lógica se aplica tanto à
produção jornalística (codificação) quanto aos processos de recepção (decodificação) de
leitores, ouvintes ou telespectadores.

Hall (2003 apud Grohmann 2009), com base na teoria hegemônica gramsciana, mostra
que o leitor pode responder ao texto de três modos: a) resposta dominante, em que há acordância
entre codificador e decodificador; b) resposta contestatória, em que se vê oposição ao significado
atribuído pelo produtor; c) resposta negociada, em que os sentidos se constroem aos poucos entre
os movimentos de aceitação e recusa que, respectivamente, caracterizariam as respostas
dominante e contestatória.

7 Conjunto de recursos tecnológicos que têm como base o computador e a internet demarcados pela presença do
digital.
8 Hall, Stuart. 2003. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
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Faz-se necessário destacar que essa categorização de respostas considera o leitor que
atribuiu significação ao texto pela lógica de seu produtor, em anuência ou não com este. Tal
categorização presume, portanto, o leitor que é capaz de compreender o texto. Pode, no entanto,
haver o leitor que não quer ou não consegue realizar a compreensão do texto, por algum
impedimento interpretativo ou mesmo decodificativo. A ausência de resposta desse leitor pode
ser demonstrada por meio de uma ação que aparentemente seja categorizada como uma resposta
dominante. No caso de textos em ambientes virtuais, torna-se, em situações como essa, difícil
afirmar se houve ou não a leitura.

Grohmann (2009: 3) diz ainda que:

se há várias formas de leitura, também há o compartilhamento desta leitura, a partir de
referenciais de entendimento e de interpretação – o que é fundamental para a formação
identitária, ou seja, as leituras feitas surgem do espaço familiar, do trabalho, das
instituições a que pertencem, enfim, das práticas sociais exercidas pelos indivíduos; a
recepção surge aqui até como uma forma de pertencimento social. As mensagens são
compartilhadas e negociadas no âmbito social, como “mapas de significação”.

Segundo Luz-Freitas (2010: 2), “a escrita digital instaura uma transformação nas técnicas
de produção e reprodução de textos bem como nos mecanismos de recepção e de atribuição de
sentidos”. É possível dizer que há, em torno do leitor, todo um conjunto metafórico que define
sua dinamicidade no processo de recepção do texto. O próprio vocabulário que vem sendo usado
para designar esse leitor já demonstra que seu papel é bem mais dinâmico: ele é denominado
usuário, internauta, navegador. O termo “receptor” acaba por tornar-se inadequado, cabendo
melhor o termo “interlocutor”. Assim, as relações que se estabelecem entre autor, texto e leitor
nos espaços virtuais geram formas diferentes de interlocução.

Nesse sentido, Luz-Freitas (2010: 5) diz ainda que

a Engenharia Semiótica tem reconhecido a importância dos aspectos pragmáticos da
linguagem para a construção de interfaces que valorizem essas possibilidades
comunicativas. A tecnologia digital, dessa forma, tem se valido da articulação de
conceitos relativos à textualidade e ao processamento cognitivo da leitura para explorar
os aspectos interativos das interfaces digitais.

Observa-se, desse modo, que vários conceitos têm sido utilizados para explicar o
fenômeno dos textos produzidos e veiculados em ambiente virtual. Um destes é o conceito de
liquidez de Bauman (2001), que evidencia a velocidade com que informações são trocadas no
mundo pós-moderno e as rápidas reações que essa troca surte nas decisões cotidianas, em
práticas, processos e produtos sociais, bem como a instabilidade decorrente dessa rapidez.

O uso da internet se popularizou não só pelo fácil acesso a equipamentos, mas por
permitir o acesso à web9, que propicia ao usuário conexão com pessoas e lugares e oferece fontes
de informação atraentes graças ao intenso uso de recursos multimidiáticos. Para Crystal (2002), o
mundo da internet é extremamente fluido e seus usuários podem explorar as várias possibilidades
de expressão ao introduzir novas combinações de elementos. Assim, Crystal (2002) reforça que o
mundo virtual traz um estado permanente de transição, ainda que isso soe de modo contraditório.
É também a contradição que proporciona essa fluidez, essa liquidez (Bauman 2001).

9 O termo web (rede, em português) é usado para designar um sistema de informações hipermídia que, por meio da
internet, conecta computadores por todo o mundo (www = world wide web).
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Destaca-se que o percurso de leitura se faz pelas escolhas do internauta ao navegar pelos
links. Está também em seu poder, ainda que com algumas limitações, definir o destino do texto
lido: se será armazenado, deletado, reproduzido, reescrito...10 Grande parte das ações que o
usuário realiza é a de escolher entre opções previamente oferecidas. Nem sempre ele está
produzindo – o que a ideia de um papel mais dinâmico poderia sugerir –, mas decidindo entre
várias possibilidades oferecidas pela web. Daí se falar em interação e interlocução, em um
movimento que se sustenta por idas, vindas e saltos não lineares: a navegação.

Costa (2010: 4) sustenta que há no espaço virtual:

dois tipos de comportamento/ desempenho de recepção e/ou produção discursivas. Na
recepção (leitura), o usuário-navegador escolhe os links que quer numa página da web e
faz seu caminho de leitor, como vimos. Na recepção e/ou produção, o usuário é ao
mesmo tempo leitor e produtor de textos e pode colaborar on line, adicionando
comentários, introduzindo um vídeo ou um áudio, fazendo sugestões, reelaborando os
textos, entre outras ações.

É importante ressaltar que a web permite a interlocução de modo síncrono e assíncrono
(Crystal 2005). O contexto situacional é, portanto, definido pelos participantes (locutor e
interlocutor) e também pelas relações temporais (presença/ausência) e espaciais
(proximidade/distância) entre eles (Souza; Deps 2012). Essas relações de tempo e espaço
influenciam diretamente na atitude responsiva do interlocutor (+/- ativa). É essa resposta mais ou
menos ativa que confirma a qualidade da interação. Quanto menos ativa é essa resposta, mais
difícil se torna mensurar qualitativamente a atribuição de sentidos e o nível de compreensão.

4 LNA Comunica: relações entre interlocução e construção da imagem institucional

Dentre as possibilidades da web, existem as redes sociais, o que Valente (2005) descreve
como um “estar junto virtual”: espaços que permitem às pessoas se conectarem umas com as
outras e partilharem dados e informações entre si. Por meio de uma rede social podem-se
compartilhar os mais diversos objetos: fotos, vídeos, áudios, textos, entre outros. Ressalta-se que
os agrupamentos nas denominadas redes sociais não se formam nem se caracterizam de modo
semelhante à formação das classes sociais. Uma rede social é, em tese, aberta à participação de
toda a população. São os usuários que, por utilização dos mecanismos de escolha, definirão sua
participação na rede.

Nesse sentido, as redes sociais são bem mais que um veículo para a publicação e a
divulgação de textos. Assim, criar uma página (perfil) em uma rede social não é apenas
estabelecer um espaço para veicular postagens11. Um perfil em rede social permite a criação de
uma identidade virtual e seus atributos delineiam a imagem que se quer construir.

A página LNA Comunica12 foi criada na rede social Facebook13 em janeiro de 2012 com
o objetivo de publicar materiais variados que auxiliassem na divulgação das atividades da
instituição. A página é gerenciada exclusivamente pelo setor de comunicação do LNA. Há o
registro atual de 638 seguidores considerados neste artigo como público-leitor. Dentre esse

10 Nem sempre o usuário tem acesso à opção de excluir o texto.
11 Publicações em páginas da internet.
12 Endereço eletrônico da página no Facebook:<https://www.facebook.com/lna.comunica>.
13 Facebook é o nome de uma rede social existente na web criada em 2004 e amplamente utilizada no Brasil.
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público-leitor encontram-se pesquisadores, servidores da instituição, empresas e profissionais da
mídia e interessados no assunto.

As postagens versam sobre divulgação de eventos realizados pela instituição, notícias
produzidas pelos observatórios gerenciados, produções artísticas sobre Astronomia e ainda links
para reportagens divulgadas em outras mídias e que sejam de interesse do público-alvo.
Divulgações específicas como chamadas para submissão de propostas para os observatórios
gerenciados atraem como público astrônomos. Entretanto, se algumas dessas postagens
apresentam foto além do texto escrito, há uma tendência de que sejam vistas também pelo
público em geral. Isso evidencia o forte apelo que a imagem suscita. Reportagens que abordam o
conhecimento científico direcionado ao público leigo atraem toda a diversidade de usuários.
Postagens dessa natureza evidenciam o interesse do público pela busca de informações científicas
e confirmam a necessidade crescente da divulgação científica, levando a ciência para fora dos
ambientes acadêmicos e das unidades de pesquisa.

Embora a diversidade de postagem não seja muito ampla e a caracterização dos usuários
ainda seja restrita, é possível dizer que a seleção que os usuários fazem entre os textos pelos quais
se sentem atraídos contribui para delinear a imagem que a instituição constrói junto aos vários
públicos que acessam a página LNA Comunica. Assim, a imagem do LNA varia de acordo com o
público com que se relaciona (figura 1).

Figura1 – Projeção da imagem do LNA junto aos diversos públicos.

Fonte: criação nossa

A imagem é uma percepção da organização como um todo, sustentada por diferentes
segmentos públicos (Almeida 2012). A reputação é, segundo Bueno (2012: 24), “uma
representação mais consolidada, mais amadurecida, de uma organização, embora, como a imagem,
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se constitua numa percepção, numa síntese mental.” A imagem que a instituição construiu junto a
um público de cientistas já está bem sólida devido ao trabalho de excelência que executa. A página
do Facebook reforça essa construção sólida, mas contribui pouco para a construção da reputação,
uma vez que esta é alcançada no cumprimento da missão institucional. Junto ao público leigo, no
entanto, a página é uma ferramenta valiosa no estabelecimento dessa imagem, pois diminui a
distância e a obscuridade anteriormente observadas em relação ao trabalho desenvolvido pelo
LNA. Entretanto, é importante destacar que a página cria o que se pode chamar de comunidade
virtual agregando os pesquisadores espalhados por todo o país e cumprindo a função de eliminar
as fronteiras, seja pelo conteúdo da postagem, seja pelo alcance aos seus mais diversos públicos.
É o que se pode ver na figura 2 que veicula uma reportagem publicada em mídia nacional e que,
pela análise dos usuários que registraram seu acesso à leitura, confirma a visualização de
pesquisadores espalhados pelo território nacional.

Figura 2 – Exemplo de postagem

Fonte: Página LNA Comunica

Perfis em redes sociais como o Facebook permitem ao usuário três ações que caracterizam
sua relação com o texto publicado: curtir, comentar e compartilhar. Entende-se que curtir
significa que a pessoa gostou do material publicado. Pela teoria da recepção de texto essa ação é
um indicativo de interação por meio da leitura. Comentar é a confirmação da interação, pois o
leitor demonstra claramente que leu o texto e que tem a algo a declarar sobre sua leitura.
Compartilhar é reproduzir o material postado em outra página, favorecendo não só divulgação do
material, mas permitindo que outras pessoas fora do público-alvo tenham acesso àquela
informação.

No perfil do LNA Comunica o compartilhamento é a ação mais utilizada pelo público-
alvo. Na postagem a seguir (figura 3) visualizam-se as três ações de interação representadas pelos
ícones abaixo da imagem. O da esquerda é o ícone que representa a ação “curtir”, o do centro
representa a ação “comentário” e o da direita, a ação “compartilhar”. O número que acompanha
os ícones indica a quantidade de usuários que realizaram aquela ação. Neste exemplo é visível
que a terceira ação é a mais executada.
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Figura 3 – Exemplo de interação em uma postagem

Fonte: Página LNA Comunica

Embora sejam mínimos os comentários, eles tendem a ser escritos pelo público leigo. O
púbico especializado tem como ação principal o compartilhamento, talvez podendo-se afirmar
que se veem incumbidos do papel de contribuir com a divulgação científica. A participação do
público leigo em geral resume-se a tirar dúvidas, elogiar ou incentivar iniciativas semelhantes.

As redes sociais surgem com o propósito de interação, independentemente do conteúdo a
ser veiculado, porém tem-se observado que várias organizações usam as redes sociais como parte
de seu conjunto de estratégias de marketing. É visível que a página LNA Comunica cumpre o
objetivo de promover a instituição, de torná-la mais próxima dos vários segmentos sociais e de
divulgar as atividades exercidas pela instituição como também aquelas relacionadas à
Astronomia.
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5 Conclusão

A partir da análise das publicações da página LNA Comunica, é possível concluir que esta
cumpre seu papel de divulgação da instituição e fortalece a imagem que vai se delineando nos
diversos públicos com os quais o LNA se relaciona. A diversidade de publicações bem como as
possibilidades de ação que elas proporcionam aos usuários favorece a interlocução tanto com
pesquisadores, que, a princípio, eram o público-alvo mais diretamente relacionado aos serviços
prestados pelo LNA, quanto com o público leigo, que ainda é o mais difícil de ser atingido pelas
ações da instituição.

Desse modo, os textos veiculados pela página não só contribuem para a construção da
imagem institucional, mas também são ferramenta importante nas ações de divulgação científica
da instituição.
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Resumo: É indiscutível que o trabalho com leitura na escola é essencial para que a educação
cumpra o papel de formar cidadãos. Sabe-se que muitas vezes o professor em sala de aula tem
como fonte de orientação para o seu trabalho com a leitura apenas os documentos oficiais
divulgados pelo governo, o que torna relevante a análise do modo como esses documentos tratam
dos conteúdos relacionados à prática pedagógica. O objetivo deste trabalho é analisar a
abordagem que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa dos anos
finais do ensino fundamental fazem sobre leitura e seu ensino. Com fundamentação teórica na
Linguística Textual, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e análise de
conteúdo, sendo selecionadas como corpus as seções dos PCN que abordam as práticas de leitura
de textos escritos. Os resultados encontrados apontam para um texto estruturado em uma
sequência lógica de fácil compreensão, com títulos e subtítulos que permitem a identificação das
seções, facilitando a consulta. No entanto, a apresentação de grande parte do conteúdo por meio
de tópicos resulta no uso escasso de recursos de coesão, o que impede a explicitação das relações
entre as informações presentes no documento. Verifica-se também que, embora exista uma seção
intitulada “Tratamento Didático dos Conteúdos”, não há detalhamento das atividades sugeridas
nem exemplos que abordem contextos específicos de sala de aula. Assim, conclui-se que há nos
PCN mais fornecimento de exposições teóricas do que contribuições para o exercício em sala de
aula.

Palavras-chave: Linguística Textual. Parâmetros Curriculares Nacionais. Leitura.

1 Introdução

Torna-se cada vez mais evidente o papel fundamental da educação na formação de
cidadãos. No entanto, isso constitui um grande desafio, tanto no âmbito das políticas públicas e
dos programas nacionais, quanto no âmbito restrito das salas de aula. Diante desse desafio,
diversas estratégias que visam a melhorar e a universalizar o ensino são adotadas pelo governo
brasileiro, em função de objetivos específicos relacionados às demandas da sociedade de cada
época e às posições ideológicas de cada governo.

Assim, surgem no final da década de 1990 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
(Brasil 1998: 5), cuja intenção é “ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva
escolas, pais, governos e sociedade e dê origem a uma transformação positiva no sistema
educativo brasileiro”, respeitando as diversidades regionais, culturais e políticas existentes no
país. Pretende-se, com as propostas dos PCN, que seja desenvolvido nas escolas um trabalho que
possibilite aos jovens “ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e
reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania” (Brasil 1998: 5).
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Os PCN foram elaborados não apenas para servir de apoio a discussões e reflexões sobre a
prática educativa, mas também para contribuir para a formação e atualização profissional dos
professores, auxiliando-os no planejamento de suas aulas (Brasil 1998). Para que esses objetivos
sejam atingidos, é necessário que o professor compreenda adequadamente os conceitos e
orientações presentes nos PCN e que consiga transpor para sua prática pedagógica os
conhecimentos teóricos apresentados no documento.

Pode-se afirmar, portanto, que tão importante quanto o estudo do conteúdo dos PCN é a
análise do modo como as informações são apresentadas nele. Essa constatação motivou a
realização deste trabalho, desenvolvido com o objetivo de analisar como as práticas de leitura de
textos escritos são abordadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa dos
anos finais do ensino fundamental (Brasil 1998).

O trabalho, que se fundamenta teoricamente na Linguística Textual, foi realizado por
meio de pesquisa documental e análise de conteúdo. Foram selecionados como corpus os tópicos
referentes à leitura apresentados na subseção “Prática de escuta de textos orais e leitura de textos
escritos”, que integra a seção “Conteúdos”, e também a subseção “Leitura de textos escritos”,
presente na seção “Tratamento didático dos conteúdos”. Esse recorte se justifica pela relevância
que a leitura adquire no processo de formação de cidadãos, uma vez que ela pode ser entendida
como “uma forma de inserção no mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação com o
outro dentro de uma cultura e uma sociedade” (Marcuschi 2008: 230).

A apresentação de títulos e subtítulos que permitem identificar o conteúdo abordado em
cada seção e subseção dos PCN facilita a consulta do documento. No entanto, não basta estruturar
o texto de modo que os conteúdos desejados sejam facilmente encontrados. É preciso utilizar
recursos linguísticos e apresentar informações que favoreçam a compreensão adequada tanto do
conteúdo de cada seção quanto das relações que se estabelecem entre os conteúdos de diferentes
seções.

Neste artigo são apresentados inicialmente conceitos referentes à coesão e à coerência
textuais, que fundamentam a análise de aspectos relacionados a esses princípios da textualidade
nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Em seguida, estuda-se o conceito de informatividade e
analisam-se aspectos relativos à suficiência de dados nos PCN.

2 Coesão e coerência nos Parâmetros Curriculares Nacionais

A coesão e a coerência são dois princípios da textualidade que, embora possam ser
estudados separadamente, encontram-se firmemente relacionados na construção textual. Como
evidencia Antunes (2005: 177), “as relações entre a coesão e a coerência são bastante estreitas e
interdependentes [...], não há uma coesão que exista por si mesma e para si mesma”. Isso
significa que a presença ou a ausência de recursos de coesão em um texto interfere na construção
do seu sentido.

Analisar de maneira específica a coesão significa estudar os mecanismos “que asseguram
(ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na
superfície textual” (Koch 2013: 18). Dependendo do tipo de ligação estabelecida pelos recursos
de coesão, eles recebem diferentes classificações, que variam de um autor para outro.

Fávero (2009) propõe três tipos de coesão: referencial, recorrencial e sequencial stricto
sensu. Os recursos linguísticos responsáveis pela coesão referencial “têm a função de estabelecer
referência, isto é, não são interpretados semanticamente por seu sentido próprio, mas fazem
referência a alguma coisa necessária a sua interpretação” (Fávero 2009: 18, grifo da autora). A
coesão referencial é construída por meio da substituição e da reiteração.
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Já a coesão recorrencial “se dá quando, apesar de haver retomada de estruturas, itens ou
sentenças, o fluxo informacional caminha” (Fávero 2009: 26). Esse tipo de coesão é obtido por
meio da recorrência de termos, do paralelismo, da paráfrase e dos recursos fonológicos
segmentais e suprassegmentais.

Os mecanismos de coesão sequencial stricto sensu assemelham-se aos de coesão
recorrencial por terem a função de “fazer progredir o texto, fazer caminhar o fluxo
informacional” (Fávero 2009: 33, grifo da autora). No entanto, como evidencia Fávero (2009), na
coesão sequencial não há retomada de elementos textuais. Ela se constrói por meio da
sequenciação temporal e da sequenciação por conexão.

Como dito anteriormente, todas essas formas de coesão influenciam a coerência textual,
que pode ser caracterizada como “o nível de conexão conceitual e estruturação do sentido,
manifestado, em grande parte, macrotextualmente” (Fávero 2009: 61). É importante evidenciar,
como fazem Costa Val (1994), Antunes (2005), Marcuschi (2008), Fávero (2009) e Koch e Elias
(2009), que a coerência não depende apenas do modo como o texto é construído, mas também da
relação entre autor, texto e leitor. Pode-se afirmar, portanto, que um texto só pode ser
considerado coerente ou incoerente para um determinado leitor e em uma situação específica.

Analisando-se aspectos de coesão e de coerência no texto dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, evidencia-se a relação entre esses dois princípios da textualidade e também a
necessidade de considerar o contexto para o estudo da coerência. Por meio da análise da subseção
intitulada “Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos”, que integra a seção
“Conteúdos”, verifica-se que as informações são apresentadas por meio tópicos, seja no interior
de uma tabela, seja no formato de um quadro.  Na tabela, são citados gêneros textuais que devem
ser priorizados no trabalho desenvolvido na escola (Tabela 1).

Tabela 1 – Gêneros privilegiados para a prática de leitura de textos escritos

LITERÁRIOS  conto
 novela
 romance
 crônica
 poema
 texto dramático

DE IMPRENSA  notícia
 editorial
 artigo
 reportagem
 carta do leitor
 entrevista
 charge e tira

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  verbete enciclopédico (nota/artigo)
 relatório de experiências
 didático (textos, enunciados de questões)
 artigo

PUBLICIDADE  propaganda
Fonte: Brasil (1998: 54).
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A única relação que se estabelece entre os diversos gêneros apresentados na tabela é
marcada pela especificação das áreas em que eles se enquadram. Como os gêneros são apenas
citados, sem que haja nenhum comentário referente a cada um deles, não é utilizado nenhum
mecanismo de coesão para explicitar as relações existentes.

Na apresentação dos conteúdos a serem trabalhados nas práticas de leitura de textos
escritos, são apresentadas informações um pouco mais detalhadas em um quadro. No entanto,
também é utilizada a estrutura de tópicos e são encontrados poucos recursos de coesão. A relação
entre os diferentes tópicos se estabelece somente por meio de mecanismos de coesão referencial.
Isso pode ser observado no excerto apresentado a seguir:

 explicitação de expectativas quanto à forma e ao conteúdo do texto em
função das características do gênero, do suporte, do autor etc.;

 seleção de procedimentos de leitura em função dos diferentes objetivos e
interesses do sujeito (estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de
tarefa) e das características do gênero e suporte:

[...] (Brasil 1998: 55).

Observa-se que a relação entre os tópicos é evidenciada apenas por meio da repetição de
itens lexicais como “gênero” e “suporte”. Não há, por exemplo, nenhum mecanismo de coesão
que explicite a simultaneidade entre as ações previstas nas orientações apresentadas. Não se
evidencia por meio de recursos linguísticos que, no momento em que o leitor formula hipóteses
em relação ao texto com base na análise do gênero e do suporte, ele já deve estabelecer qual
procedimento de leitura é mais adequado.

A ausência de recursos de coesão para explicitar a relação entre os tópicos também pode
ser observada no seguinte excerto:

 articulação entre conhecimentos prévios e informações textuais, inclusive as
que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas)
autorizadas pelo texto, para dar conta de ambigüidades [sic], ironias e
expressões figuradas, opiniões e valores implícitos, bem como das intenções
do autor;

 estabelecimento de relações entre os diversos segmentos do próprio texto,
entre o texto e outros textos diretamente implicados pelo primeiro, a partir de
informações adicionais oferecidas pelo professor ou conseqüentes [sic] da
história de leitura do sujeito; (Brasil 1998: 56).

Verifica-se que não é utilizado sequer um mecanismo de coesão referencial que explicite a
relação entre “informações [...] conseqüentes [sic] da história de leitura do sujeito” e
“conhecimentos prévios”. Não se evidencia no texto que o leitor, ao ativar conhecimentos
prévios, torna-se capaz também de estabelecer relações entre o texto lido em determinado
momento e textos lidos anteriormente nem que essas relações podem ajudá-lo a compreender as
ambiguidades, as ironias e as expressões figuradas presentes no texto, as opiniões e os valores
expressos por meio dele e também as intenções do autor. São apresentados, portanto, dois
conteúdos considerados importantes sem que se mostre a influência que um exerce sobre o outro.
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A apresentação dos conteúdos por meio de tópicos, sem o uso de recursos linguísticos que
explicitem as relações entre eles, transmite a impressão de que cada conteúdo deve ser trabalhado
na escola de maneira isolada, por meio de atividades dedicadas especificamente a ele.

Na subseção “Leitura de textos escritos”, que integra a seção intitulada “Tratamento
didático dos conteúdos”, as informações iniciais não são apresentadas na estrutura de tópicos.
Consequentemente, os mecanismos de coesão se fazem mais presentes nas orientações
relacionadas à caracterização do processo de leitura, por meio das quais se procura evidenciar a
complexidade das atividades de leitura e a responsabilidade do professor na formação de leitores
competentes. A explicitação das relações entre as diversas informações apresentadas inicialmente
nessa subseção se dá por meio de diferentes recursos. A coesão referencial pode ser observada
pelo uso das expressões “desses procedimentos”, “tais textos”, “nessas situações”, “nessa
condição”, “nestes ciclos”, entre outras (Brasil 1998: 69-71).

A coesão recorrencial se constrói por meio do paralelismo, como se nota no seguinte
excerto, em que esse recurso coesivo é utilizado para apresentar o processo de evolução dos
modos de leitura que deve ser proporcionado pelo trabalho com literatura na escola:

Para ampliar os modos de ler, o trabalho com a literatura deve permitir que
progressivamente ocorra a passagem gradual da leitura esporádica de títulos de
um determinado gênero, época, autor para a leitura mais extensiva, de modo que
o aluno possa estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o texto e outros
textos [...]; da leitura circunscrita à experiência possível ao aluno naquele
momento, para a leitura mais histórica por meio da incorporação de outros
elementos [...]; da leitura mais ingênua que trate o texto como mera transposição
do mundo natural para a leitura mais cultural e estética, que reconheça o caráter
ficcional e a natureza cultural da literatura. (Brasil 1998: 71).

Já a coesão sequencial é estabelecida por diversos conectivos, como “pois”, “ou [...] ou”,
“como”, “ainda que”, “quando”, “assim”, entre outros (Brasil 1998: 70-71). Verifica-se que o uso
dos diferentes recursos coesivos contribui para a clareza do texto, pois explicita para o leitor dos
PCN as relações entre as diversas orientações apresentadas a respeito do tratamento didático dos
conteúdos de leitura.

No entanto, os mecanismos de coesão não são frequentes em toda a subseção “Leitura de
textos escritos”, uma vez que as condições favoráveis às práticas de leitura são apresentadas no
formato de tópicos. Essa forma de estruturação do texto não favorece o uso de recursos
linguísticos que explicitem as relações entre as informações apresentadas, transmitindo a
impressão de que não há interdependência entre as condições citadas. Isso pode ser observado no
excerto apresentado abaixo:

 O professor deve organizar momentos de leitura livre em que também ele
próprio leia, criando um circuito de leitura em que se fala sobre o que se leu,
trocam-se sugestões, aprende-se com a experiência do outro.
[...]

 O professor deve permitir que também os alunos escolham suas leituras. Fora
da escola, os leitores escolhem o que lêem [sic]. É preciso trabalhar o
componente livre da leitura, caso contrário, ao sair da escola, os livros ficarão
para trás. (Brasil 1998: 71-72).
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Verifica-se que não é usado nenhum recurso coesivo que explicite que os momentos de
leitura livre constituem uma oportunidade para permitir que os alunos escolham suas leituras.
Portanto, são apresentadas duas condições estreitamente relacionadas, mas, devido à forma como
o texto é construído, parece que elas se referem a momentos distintos.

Após citarem as condições favoráveis à formação de leitores, os PCN (Brasil 1998)
apresentam sugestões didáticas para o trabalho com leitura. Destaca-se a ausência de coesão entre
essas sugestões, presentes na seção “Tratamento didático dos conteúdos”, e as informações
apresentadas na seção “Conteúdos”. Nesta seção são elencados os gêneros que devem ser
privilegiados no ensino de leitura e os conteúdos que devem ser trabalhados; naquela são citados
e comentados diferentes tipos de leitura: leitura autônoma, leitura colaborativa, leitura em voz
alta pelo professor, leitura programada e leitura de escolha pessoal.

Observa-se que, ao serem apresentados os tipos de leitura, não é feita nenhuma menção
aos gêneros textuais anteriormente recomendados. Não há, portanto, referência aos gêneros que
podem ser trabalhados por meio de cada tipo de leitura sugerido. Cita-se apenas, na abordagem
da “leitura de escolha pessoal”, que “dependendo do gênero selecionado, alguns alunos podem
preparar, com antecedência, a leitura em voz alta dos textos escolhidos” (Brasil 1998: 74, grifo
nosso). Não se especifica, no entanto, que gêneros possibilitam essa atividade.

Verifica-se também que, na apresentação das sugestões didáticas, há poucas referências
aos conteúdos que foram listados anteriormente. A relação entre os tipos de leitura e os conteúdos
a serem trabalhados é evidenciada apenas nas seguintes passagens:

É particularmente importante que os alunos envolvidos na atividade [de leitura
colaborativa] possam explicitar os procedimentos que utilizam para atribuir
sentido ao texto: como e por quais pistas linguísticas [sic] lhes foi possível
realizar tais ou quais inferências, antecipar determinados acontecimentos, validar
antecipações feitas etc. A possibilidade de interrogar o texto, a diferenciação
entre realidade e ficção, a identificação de elementos que veiculem preconceitos
e de recursos persuasivos, a interpretação de sentido figurado, a inferência sobre
a intenção do autor, são alguns dos aspectos dos conteúdos relacionados à
compreensão de textos, para os quais a leitura colaborativa tem muito a
contribuir. (Brasil 1998: 72-73).

Durante a discussão [da leitura programada], além da compreensão e análise do
trecho lido, que poderá facilitar a leitura dos trechos seguintes, os alunos podem
ser estimulados a antecipar eventuais rumos que a narrativa possa tomar, criando
expectativas para a leitura dos segmentos seguintes. Também durante a
discussão, o professor pode introduzir informações a respeito da obra, do
contexto em que foi produzida, da articulação que estabelece com outras, dados
que possam contribuir para a realização de uma leitura que não se detenha
apenas nos plano do enunciado, mas que articule elementos do plano expressivo
e estético. (Brasil 1998: 73).

Considerando-se a amplitude do conceito de coerência, pode-se afirmar que o uso escasso
de mecanismos de coesão nas subseções dos PCN analisadas prejudica o plano conceitual do
texto. Como dito anteriormente, a coerência só é garantida na interação entre autor, texto e leitor.
Uma vez que grande parte das relações entre as informações apresentadas nos PCN não é
explicitada linguisticamente, o papel do leitor na construção do sentido do texto adquire
significativa relevância.
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Koch (2005: 23-24) evidencia que,

para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é preciso
que seus contextos cognitivos sejam, pelo menos, parcialmente semelhantes. Em
outras palavras, seus conhecimentos – enciclopédico, sociointeracional,
procedural etc. – devem ser ao menos em parte compartilhados (visto que é
impossível duas pessoas partilharem exatamente os mesmos conhecimentos).
[...] Os mal-entendidos surgem, em grande parte, de pressuposições errôneas
sobre o domínio de certos conhecimentos por parte do(s) interlocutor(es).

Considerando essa citação, pode-se afirmar que os PCN pressupõem leitores que
compartilhem os conhecimentos que não são explicitados linguisticamente, mas que são
necessários para a construção do sentido do texto. Embora os PCN considerem que “muitos de
seus pressupostos, quer de natureza didática, quer de natureza lingüística [sic], não fizeram parte
da formação inicial de muitos docentes” (Brasil 1998: 67), está prevista no documento a criação
de situações formativas que garantam aos professores a aquisição dos conhecimentos necessários.

Como não há a garantia de que todos os professores terão acesso a essas situações
formativas, é possível que a coerência do texto seja prejudicada e que, consequentemente, as
propostas do documento não sejam transpostas de forma eficaz para a prática de ensino.

3 Informatividade nos Parâmetros Curriculares Nacionais

Koch (2004: 41) afirma que “a informatividade diz respeito, por um lado, à distribuição
da informação no texto, e, por outro, ao grau de previsibilidade/redundância com que a
informação nele contida é veiculada”. Isso significa que, para garantir a informatividade do texto,
é necessário que haja equilíbrio entre informação dada e informação nova e que as informações
não sejam apresentadas de modo totalmente previsível.

Costa Val (1994) amplia o conceito de informatividade. Segundo a autora, além de
atender às exigências postuladas por Koch (2004),

o texto com bom índice de informatividade precisa ainda atender a outro
requisito: a suficiência de dados. Isso significa que o texto tem que apresentar
todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que
o produtor pretende. Não é possível nem desejável que o discurso explicite todas
as informações necessárias ao seu processamento, mas é preciso que ele deixe
inequívocos todos os dados necessários à sua compreensão aos quais o
recebedor não conseguirá chegar sozinho. (Costa Val 1994: 14-15).

É com o sentido proposto por Costa Val que a informatividade é abordada neste trabalho,
uma vez que a suficiência de dados é um fator essencial para que os propósitos do texto sejam
atingidos.

Nos PCN, na subseção “Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos”, que
integra a seção intitulada “Conteúdos”, são citados os gêneros que devem ser privilegiados na
prática de leitura de textos, mas não há informações que os definam ou que especifiquem o
tratamento didático adequado a cada um deles. Uma vez que alguns gêneros listados apresentam
características semelhantes, como a novela e o romance, o conto e a crônica, a notícia e a
reportagem, a ausência de definições prejudica a informatividade do texto, podendo comprometer
um de seus objetivos, que é orientar o trabalho com gêneros na escola.
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Quanto às informações referentes ao tratamento didático, ressalta-se que, embora os PCN
recomendem que a prática de leitura deva se diferenciar em função do gênero selecionado, não há
orientações específicas relativas ao modo como se deve efetivar o trabalho com cada um dos
gêneros sugeridos.

Observa-se ainda que, na apresentação dos conteúdos, são utilizados termos técnicos da
Linguística Textual sem que haja a definição deles, como se nota no seguinte trecho:

 articulação entre conhecimentos prévios e informações textuais, inclusive as
que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas)
autorizadas pelo texto, para dar conta de ambigüidades [sic], ironias e
expressões figuradas, opiniões e valores implícitos, bem como das intenções
do autor. (Brasil 1998: 56, grifo nosso).

Também são utilizados termos técnicos na subseção “Leitura de textos escritos”, inserida
na seção “Tratamento didático dos conteúdos”, como exemplifica o seguinte excerto: “A leitura é
o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto,
[...]. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência.” (Brasil 1998: 69, grifo nosso).

Verifica-se que há grande quantidade de informações novas no texto sem que sejam
apresentados dados necessários a sua compreensão. A ausência de esclarecimento das
informações compromete a construção do sentido do texto por parte de leitores que não tenham
os conhecimentos prévios pressupostos pelos PCN. Como dito anteriormente, há, nos PCN, a
orientação de que sejam oferecidas aos professores oportunidades de formação, as quais podem
proporcionar os conhecimentos necessários à compreensão dos termos da Linguística Textual
utilizados no documento. No entanto, não há como garantir que todos os professores terão acesso
à capacitação recomendada.

Embora a seção seja intitulada “Tratamento didático dos conteúdos”, observa-se que ela
possui um enfoque mais teórico do que metodológico. São apresentadas orientações gerais,
desacompanhadas de exemplos, as quais não contribuem para a efetivação da transposição
didática sinalizada pelos PCN. Isso pode ser observado no seguinte excerto:

Tomando como ponto de partida as obras apreciadas pelo aluno, a escola deve
construir pontes entre textos de entretenimento e textos mais complexos,
estabelecendo as conexões necessárias para ascender a outras formas culturais.
Trata-se de uma educação literária, não com a finalidade de desenvolver uma
historiografia, mas de desenvolver propostas que relacionem a recepção e a
criação literárias às formas culturais da sociedade. (Brasil 1998: 71).

Na leitura do excerto, é possível indagar como as “pontes” podem ser construídas, que
“conexões” são necessárias e como devem ser desenvolvidas as propostas sugeridas. Não é
apresentado nenhum exemplo de como efetivar as práticas recomendadas. A insuficiência de
dados também é observada no trecho apresentado a seguir:

De certa forma, é preciso agir como se o aluno já soubesse aquilo que deve
aprender. Entre a condição de destinatário de textos escritos e a falta de
habilidade temporária para ler autonomamente é que reside a possibilidade de,
com a ajuda do professor e de outros leitores, desenvolver a competência leitora,
pela prática de leitura. Nessas situações, o aluno deve pôr em jogo tudo o que
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sabe para descobrir o que não sabe. Essa atividade só poderá ocorrer com a
intervenção do professor, que deverá colocar-se na situação de principal
parceiro, favorecendo a circulação de informações. (Brasil 1998: 70).

Verifica-se que não é sugerida nenhuma atividade que exemplifique como é possível fazer
o aluno “pôr em jogo tudo o que sabe para descobrir o que não sabe”. Mais uma vez, reforça-se a
ideia de que a ausência de dados pode dificultar a compreensão do leitor.

Realça-se que não é necessário que sejam explicitadas todas as informações nos PCN. No
entanto, é preciso que sejam apresentados dados que esclareçam o sentido dos termos técnicos,
tornando a linguagem mais acessível ao professor, e exemplos que contribuam para a prática
pedagógica. Dessa forma, o caráter metodológico dos PCN se tornaria mais evidente, propiciando
de maneira mais efetiva melhorias nas práticas de leitura desenvolvidas no ambiente escolar.

4 Conclusão

Por meio da análise das seções dos PCN que tratam de práticas de leitura de textos
escritos, evidenciou-se que, como grande parte do texto é apresentada na forma de tópicos, há
poucos recursos coesivos explicitando as relações entre as informações expostas no documento.
A ausência de elementos linguísticos que evidenciem as conexões é observada tanto no interior
de cada seção analisada quanto no modo como uma seção se relaciona à outra. Cabe ao leitor
inferir as relações pressupostas pelo texto, o que exige conhecimentos prévios nas dimensões
linguística, teórica e metodológica.

Uma vez que não há garantia de que todos os leitores possuirão esses conhecimentos, a
coerência textual pode ficar comprometida. Essa possibilidade é prevista pelos PCN, que
sugerem a realização de atividades que possam contribuir para a formação do professor. No
entanto, não são todos os professores que têm acesso a essa oportunidade. Dessa forma, as
lacunas de compreensão geradas pelos PCN resultam em grande parte do fato de sua coerência
depender de um contexto cognitivo que não é compartilhado por todos os leitores.

A ausência de dados explícitos também compromete a informatividade do texto. Faltam,
sobretudo, informações relacionadas a conceitos da Linguística Textual e exemplos de atividades
que poderiam favorecer a transposição didática, o que torna o texto excessivamente teórico. Isso
dificulta a consecução dos objetivos estabelecidos pelos PCN, principalmente o de servir de
apoio para a formação e atualização profissional dos professores, auxiliando-os no planejamento
de suas aulas.

A análise desenvolvida corroborou a ideia de que não são apenas as informações e as
orientações contidas nos PCN que devem ser analisadas, mas também o modo como elas são
apresentadas, pois foi observado que o excesso de informações implícitas pode comprometer a
compreensão textual. Conclui-se, portanto, que, para os PCN contribuírem para a melhoria do
sistema educativo brasileiro, não basta que sejam apresentadas neles considerações relevantes. É
necessário que se criem mecanismos para garantir que os professores tenham condições de
compreender adequadamente as propostas do documento.
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Resumo: O resumo é amplamente trabalhado em todos os níveis escolares, mas, muitas vezes, a
sua produção é vista apenas como uma atividade de sumarização. No meio acadêmico produz-se
uma forma de resumo relevante como critério de seleção de trabalhos para eventos científicos e
como ferramenta de escolha de leituras em pesquisas bibliográficas. Entretanto, é perceptível a
dificuldade de sua produção. Justifica-se, assim, a necessidade deste estudo. O objetivo principal
do trabalho é analisar a escrita de resumos acadêmicos observando a adequação às suas
especificidades. Com fundamentação teórica na Linguística Textual e em conceitos sobre
letramento acadêmico, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental. Como
corpus de análise, foi selecionada uma publicação de evento de iniciação científica. Os resumos
foram analisados considerando-se seus elementos constituintes. A discussão dos resultados
permitiu verificar que grande parte dos trabalhos publicados apresenta o resumo como uma
síntese textual, sem que sejam evidenciadas suas especificidades. A partir dessa constatação,
foram traçadas orientações para uma prática docente que possibilite a produção de resumos
acadêmicos de maneira a obter resultados mais significativos.

Palavras-chave: Linguística Textual. Gêneros textuais. Resumo acadêmico.

1 Introdução

A escrita de resumos é amplamente trabalhada na escola, tanto na educação básica quanto
no ensino superior, mas, muitas vezes, de maneira generalizada, como síntese de um texto
integral, sem que sejam consideradas as especificidades dos fins a que se presta. No meio
acadêmico o resumo tem finalidades específicas: possibilitar a seleção de trabalhos para eventos
científicos e favorecer a escolha de leituras em pesquisas bibliográficas.

As finalidades com que o resumo acadêmico é produzido exigem que ele tenha
determinadas características, as quais nem sempre são observadas devido principalmente à
prática comum de tratar a elaboração de resumo apenas como uma atividade de sumarização.
Justifica-se, assim, a necessidade deste estudo, cujo objetivo é analisar a escrita de resumos
acadêmicos observando a adequação às suas especificidades.

Neste artigo aborda-se a produção de resumo acadêmico considerando-o como um gênero
textual específico e ainda como um elemento pré-textual de outros gêneros textuais
característicos do ambiente acadêmico. O estudo enfoca o modo de organização textual do
resumo, de maneira a analisar seus elementos constituintes e os recursos linguísticos adequados
para a expressão de cada um deles.
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Com fundamentação teórica na Linguística Textual e em conceitos sobre letramento
acadêmico e gêneros textuais, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental.
Como corpus de análise, foi selecionada parte dos Anais da Jornada de Iniciação Científica,
Tecnológica e de Inovação da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) de 2011.

A apresentação do estudo está organizada em duas seções. Na primeira faz-se uma
exposição teórica sobre o conceito de resumo como atividade escolar e como produção textual.
Nessa seção também são abordadas as especificidades do resumo acadêmico. A segunda seção
expõe a análise da publicação selecionada e propõe orientações para o trabalho com resumos
acadêmicos em sala de aula.

2 Resumo acadêmico: características e modos de organização

O vocábulo “resumo” engloba uma série de significações. Entre elas, “uma apresentação
abreviada de um texto”, “uma exposição sintetizada de um acontecimento”, “um gênero em que
se reduz um texto qualquer, [...] mantendo-se o tipo textual do texto principal” (Costa 2012: 205),
texto que antecede o texto principal em um artigo científico ou trabalho monográfico.

Na educação básica, a elaboração de resumos é uma atividade de produção de texto
escrito que está centrada no plano da expressão, uma vez que “o plano do conteúdo já está
definido pelo texto modelo” (Brasil 1998: 76), ou seja, ainda que considerada uma produção em
termos de autoria, é uma atividade de reprodução de conteúdos elaborados por outrem. É
importante realçar que não há nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Brasil
2000) nenhuma referência explícita ao trabalho com resumos na escola.

No meio acadêmico, o resumo é produzido em circunstâncias específicas: a) como
elemento pré-textual de um trabalho mais extenso, com a finalidade de facilitar o acesso do leitor
a informações de seu conteúdo, servindo de ferramenta de seleção de materiais para leitura; b)
como exigência de eventos científicos para seleção de trabalhos a serem apresentados.

Esse tipo de resumo é denominado por Motta-Roth e Hendges (2010) de resumo
acadêmico, sendo caracterizado pelas autoras como sinônimo de abstract. A mesma
nomenclatura é empregada por Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004) para indicar os
resumos elaborados em ambiente escolar ou acadêmico independentemente de seus objetivos,
desde que resultantes de um processo de sumarização.

Embora a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003), na NBR 6028, não utilize a
terminologia “resumo acadêmico”, define para o resumo regras de apresentação que, quando
seguidas, originarão o gênero textual denominado por Motta-Roth e Hendges (2010) como
resumo acadêmico.

Grande parte dos autores cujas obras são utilizadas como bibliografia para o ensino
superior (Marconi e Lakatos 2010; Severino 2007; Therezo 2008; Goldstein, Louzada e Ivamoto
2009; Gonçalves 2005) trata o tema “resumo” enfatizando-o como estratégia de sumarização.
Essa abordagem faz da confecção de resumos uma técnica de compreensão textual, sem a
preocupação de caracterizá-los como um gênero textual ou parte integrante de gêneros textuais
específicos. Desse modo, a elaboração de resumo funciona como uma estratégia de leitura
praticada desde a educação básica.

Algumas dessas bibliografias (Goldstein, Louzada e Ivamoto 2009; Gonçalves 2005)
também abordam o resumo como elemento pré-textual de gêneros acadêmicos, tais como
monografias, dissertações, teses, relatórios técnico-científicos e artigos de periódicos. Ao
discorrerem sobre a elaboração desses resumos, as autoras seguem o exposto na NBR 6028.
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De acordo com a NBR 6028 (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2003), o resumo
deve conter tema, objetivo, método, resultados e conclusões. Deve ainda ser sucedido pelas
palavras-chave que permitem a indexação do trabalho.

Motta-Roth e Hendges (2010: 154) apresentam uma estrutura composta pelos seguintes
itens: problema (“inclui a intenção do autor, a tese, alguma alusão ao título”); objetivo (“justifica
e apresenta o objetivo da pesquisa, estabelecendo como o trabalho difere da pesquisa prévia”);
método (“define a abrangência, o tratamento, os dados, a metodologia adotada e as restrições
envolvidas”); resultados (“sumariza os resultados”); e conclusão (“implicações, inferências,
importância e interpretação dos resultados”). Os termos dessa estrutura não são claramente
definidos pelas autoras, o que compromete seu entendimento. Isso é facilmente observado no uso
da palavra “problema”, que, no meio científico, adquire sentido mais específico, sendo definido
como “uma questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática, para a qual
se deve encontrar uma solução” (Cervo, Bervian e Silva 2007: 75).

É necessário ressaltar também que Motta-Roth e Hendges (2010: 154) não explicitam as
diferenças entre objetivo e justificativa. Ao afirmarem que na apresentação do objetivo deve-se
estabelecer “como o trabalho difere da pesquisa prévia”, as autoras tornam esse componente do
resumo semelhante à justificativa. É preciso esclarecer a distinção entre objetivo e justificativa,
que não se confundem. Como afirma Goldstein, Louzada e Ivamoto (2009: 150), o objetivo
expressa “com clareza o que se pretende alcançar” por meio da pesquisa. Já na justificativa,
segundo as autoras, “explicita-se de modo convincente a relevância do tema e dos possíveis
resultados”. Outros autores, como Medeiros (2003), também citam a justificativa como elemento
necessário na construção do resumo. No entanto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2003) não faz menção à justificativa como elemento composicional desse gênero, assim como
Gonçalves (2005), que se limita a reproduzir a estrutura apresentada na NBR6028.

Motta-Roth e Hendges (2010: 151), em uma escrita de cunho bem didático, orientam o
elaborador do resumo acadêmico a construí-lo respeitando sua função, que é de “convencer o
leitor (em um primeiro momento, a comissão avaliadora do evento) a aceitar seu trabalho e (em
seguida, os outros participantes do congresso) a assistir sua apresentação no dia do evento”.
Considera-se que a justificativa é o componente do resumo que carrega em si a força
argumentativa necessária ao convencimento do leitor. Portanto, pode-se afirmar que a
justificativa é um elemento essencial à constituição do resumo acadêmico.

Quanto aos componentes do resumo citados pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2003), há acordância na literatura sobre o assunto, tanto nas obras cujo foco são
orientações para redação científica quanto naquelas voltadas para metodologia do trabalho
científico.

A organização estrutural desses elementos se dá por meio de recursos linguísticos que
assinalam o conteúdo de cada componente do resumo. Por exemplo, na apresentação do objetivo,
é comum o uso do verbo no infinitivo e expressões como “o objetivo deste trabalho é” ou
“objetiva-se neste trabalho”. Como as escolhas lexicais e os marcadores discursivos evidenciam
essa organização, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003) determina um texto escrito
em períodos sem divisão em seções e preferencialmente dispostos em um único parágrafo.

Motta-Roth e Hendges (2010: 157-158) admitem a presença de um resumo estruturado em
áreas como a medicina, no qual “frequentemente essas diferentes informações são indicadas por
meio de subtítulos”. As autoras mostram um exemplo cujos subtítulos são “objetivos”,
“métodos”, “resultados” e “conclusão”. A solicitação, por algumas publicações, de resumos
organizados em subtítulos pode, de certo modo, facilitar o processo de redação do texto. Essa
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estrutura não é abordada em outros materiais teóricos que tratam da elaboração do resumo
acadêmico.

Convém ressaltar ainda que, embora haja a prescrição da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2003) para a explicitação de palavras-chave ao fim do resumo, nem todos os
materiais teóricos salientam essa necessidade. Há também algumas publicações que
preestabelecem modelos para envio de resumos e que não incluem a apresentação de palavras-
chave.

3 Escrita de resumos acadêmicos: o que a análise revela?

A publicação selecionada como corpus para o desenvolvimento deste estudo são os Anais
da Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação da Universidade Federal de Itajubá
(Unifei), realizada em 20 de outubro de 2011. Esse evento disponibiliza orientações para a
elaboração do resumo, segundo as quais deve haver quatro seções, sendo essas “Introdução”,
“Metodologia”, “Resultados e Discussão” e “Conclusão”. Observa-se que é solicitado o envio de
um resumo estruturado, sem a indicação de palavras-chave (Figura 1).

Figura 1 – Modelo de resumo da Jornada de Iniciação Científica,
Tecnológica e de Inovação da Universidade Federal de Itajubá

TÍTULO DO TRABALHO

Nome e sobrenome do aluno (Bolsista-CNPq ou FAPEMIG)
Nome e sobrenome do Professor (Instituto/UNIFEI)

INTRODUÇÃO

Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.

METODOLOGIA

Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.

CONCLUSÃO

Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.
Digite o texto em um único parágrafo. Digite o texto em um único parágrafo.

Fonte: Universidade Federal de Itajubá (2011).
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Há na publicação 151 resumos, dos quais foram analisados 7314. Esse recorte é resultante
do critério de restrição aos resumos relativos às pesquisas financiadas pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

É importante destacar que três dos resumos constantes do corpus (Resumos 37, 38 e 48)
são referentes a trabalhos que foram apresentados na Jornada, mas que não se caracterizam como
pesquisa científica. Como afirma Cervo, Bervian e Silva (2007: 57),

a pesquisa é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou
práticos por meio do emprego de processos científicos. Ela parte, pois, de uma
dúvida ou problema e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou
solução. [...] Outros meios de acesso ao saber que dispensam o uso de processos
científicos, embora sejam válidos, não podem ser enquadrados como tarefas de
pesquisa.

Os três resumos citados anteriormente apresentam o relato de atividades desenvolvidas
por grupos de estudo acerca de tópicos específicos dos conteúdos programáticos de disciplinas da
graduação.

Para a análise desenvolvida, foi considerado como padrão estrutural um resumo
acadêmico constituído pelos seguintes elementos: tema, justificativa, objetivo, metodologia,
resultados e conclusão. Considerando a estrutura dada como modelo para o envio dos resumos,
esperava-se que na “Introdução” fossem apresentados o tema, a justificativa e o objetivo.

Assim, o primeiro passo foi verificar a presença desses elementos no corpus selecionado.
Obtiveram-se, dessa forma, os dados apresentados na seguinte tabela (Tabela 1).

Tabela 1 – Identificação dos componentes dos resumos acadêmicos analisados

Componente Presente Ausente
Presente, com
inadequações

Tema 21 38 14
Justificativa 38 33 2

Objetivo 41 25 7
Metodologia 21 12 40
Resultados 41 14 18
Conclusão 33 28 12

Fonte: produção das próprias autoras.

Quanto à “Introdução”, foi observado que, dos 73 resumos, apenas 21 apresentam o tema,
38 trazem uma justificativa para o trabalho e 41 expõem o objetivo da pesquisa.

Analisando os resumos quanto à apresentação do tema, conforme dito, foi verificado que,
em 21 deles, encontra-se uma construção textual explícita da temática do trabalho. Isso pode ser
observado, por exemplo, no Resumo 34: “Este trabalho explora a utilização de tecnologias de
Realidade Aumentada em sistemas de comércio eletrônico [...]” (Rezende Junior 2011: 156).

Em um resumo o tema é apresentado na seção destinada à “Metodologia”. Em 13 resumos
há referências vagas ao tema, mescladas a outras informações. Essa forma de apresentação do
tema foi categorizada como diluída. É o que se observa, por exemplo, no Resumo 21:

14 Os resumos analisados foram catalogados pelas autoras do trabalho na sequência em que aparecem na publicação,
sendo numerados de 1 a 73.
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver o Sistema de Treinamento em
Administração e Finanças (STAF). O STAF pode ser definido como um
ambiente computacional na Web cujo objetivo é agregar cursos que poderão ser
utilizados para facilitar o aprendizado de conteúdos relacionados à
Administração e Finanças. (Rezende Junior 2011: 143).

Nos 38 resumos restantes não há a apresentação do tema. A falta dessa informação é um
elemento complicador para a compreensão da proposta do trabalho. É importante ressaltar que
todos os trabalhos foram apresentados na forma de pôster e que apenas seus resumos foram
publicados, tornando a leitura a forma principal de divulgação da pesquisa. Ainda que tenha
havido exposição oral do trabalho, ela foi momentânea e, consequentemente, apenas uma
pequena parcela do público teve acesso a explicações adicionais.

Quanto à justificativa, foi observado que em 38 resumos ela é exposta de modo claro,
várias vezes com o emprego da expressão “justifica-se”. Isso pode ser constatado no Resumo 4:
“Justifica-se sua importância no sentido de proporcionar uma reflexão a respeito do crescimento
da Universidade Federal de Itajubá e sua relação com a qualidade de vida dos estudantes [...]”
(Rezende Junior 2011: 125).

No Resumo 63, observou-se uma tentativa de justificação pelo emprego da estrutura
oracional iniciada pelas palavras “por serem” (Rezende Junior 2011: 185), mas não há a
explicitação de que a informação apresentada corresponde à justificativa. Verificou-se também
que em um resumo a justificativa é apresentada na seção “Metodologia”.

Nos 33 resumos restantes não há indicação da justificativa da pesquisa. A ausência desse
elemento pode ser decorrente do fato de alguns materiais que trazem orientações para a
elaboração de resumos não enfatizarem a necessidade da apresentação da justificativa, como se
observa na própria NBR 6028 (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2003). Considerando a
finalidade do gênero textual resumo acadêmico, ainda que alguns autores não mencionem a
necessidade da exposição da justificativa, pode-se afirmar que esse elemento, por demonstrar a
relevância do trabalho, é parte imprescindível desse gênero.

Quanto ao objetivo, em 41 resumos ele é citado de forma clara, por meio de expressões
como “para”, “para que”, “o objetivo do presente estudo”, “este trabalho visou” e “o objetivo
deste trabalho foi”.

Da mesma forma que se observou na análise do tema e da justificativa, há em três
resumos a apresentação do objetivo na “Metodologia”. No Resumo 7 observou-se uma confusão
entre a explicitação do tema e a forma tradicional de redação de objetivos por meio do uso de
verbos no infinitivo. O modo como o resumo foi escrito leva o leitor a identificar dois objetivos
distintos para o mesmo trabalho:

Neste projeto buscou-se analisar a relação entre o GESPÚBLICA e a gestão do
conhecimento através do acompanhamento dos processos existentes na
Prefeitura Municipal de Itajubá e execução de ações alinhadas aos objetivos
estratégicos desta. O objetivo do trabalho desenvolvido foi a otimização da
gestão da qualidade em órgãos públicos, a fim de que a administração pública
melhorasse seu desempenho em benefício da população. (Rezende Junior 2011:
128).
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No Resumo 70, constatou-se que o objetivo é apresentado na “Introdução”, porém parte
da construção frasal relata as técnicas utilizadas, ou seja, há uma mistura de objetivo com
metodologia. No Resumo 17, em vez de se apresentarem os objetivos por meio de frases
afirmativas, são mostradas as questões norteadoras do trabalho. E, no Resumo 32, eles são
apresentados com verbos no pretérito, de modo mais semelhante à estrutura utilizada para relatar
os resultados, como se observa no seguinte excerto:

Neste trabalho estudamos a trajetória de um feixe luminoso na presença de um
campo magnético externo não uniforme. Determinamos os índices de refração
causados por campos magnéticos produzidos por uma corrente estacionária em
um fio infinito. Encontramos a trajetória da luz nessas condições. (Rezende
Junior 2011: 154).

Em 25 resumos não é feita nenhuma menção aos objetivos do trabalho, o que contraria
todas as orientações referentes à elaboração de resumos acadêmicos.

Na análise da exposição da metodologia, observou-se que esse elemento está presente de
modo adequado em 21 resumos e, em 40, ele é descrito com inadequações. Em 35 deles são
apresentados alguns aspectos metodológicos, como, por exemplo, procedimentos e instrumentos
de coleta e análise de dados, mas não há a definição com termos científicos da abordagem de
pesquisa adotada.

No Resumo 6, por exemplo, há apenas exposição dos procedimentos de coleta e análise de
dados:

As coletas de solo foram feitas em dois locais: centro da rua e linha das lavouras
em estudo. As análises bioquímicas das amostras coletadas de solo (atividade
microbiana, carbono da biomassa microbiana, quociente metabólico, e de
enzimas do solo por meio da hidrólise do diacetato de fluoresceína) foram feitas
no Laboratório de Microbiologia da UNIFEI e os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância empregando-se o teste de Duncan a 5% de
significância. (Rezende Junior 2011: 127).

Outro exemplo de apresentação inadequada da metodologia é o Resumo 8, em que são
especificados apenas os instrumentos metodológicos: “Para atingir os objetivos foram
desenvolvidos modelos utilizando Redes de Petri Coloridas e a simulação do modelo foi através
do software CPN Tools. Também para efeito de comparação de ferramentas de modelagem foi
utilizado o software Arena.” (Rezende Junior 2011: 129).

Dos outros cinco resumos em que a metodologia está presente com inadequações, dois
apresentam informações vagas e não distinguem aspectos metodológicos de outros componentes
do resumo, como o objetivo e os resultados. Nos outros três faltam informações que garantam a
compreensão, em sua totalidade, do processo metodológico adotado. No Resumo 50 é facilmente
observável essa incompletude, uma vez que não se explicita que procedimento foi utilizado para
avaliar a DED:

Os dados de IUV foram coletados na Estação Meteorológica da UNIFEI, entre
Abril de 2010 a Março de 2011. Outras coletas de IUV foram realizadas com um
dosímetro portátil em outras nove localidades. A integração dessas medidas no
tempo permitiu avaliar a dose eritematosa diária (DED) recebida por um
indivíduo. (Rezende Junior 2011: 172).
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Em 12 resumos as informações apresentadas na seção destinada à metodologia não
abordam o conteúdo esperado para esse tópico.

Quanto à seção “Resultados e Discussão”, verificou-se que 41 resumos apresentam de
forma apropriada o conteúdo esperado, como se observa no Resumo 6:

Os resultados obtidos mostram que os diferentes métodos de combate às plantas
daninhas causam impactos diferentes em cada atributo, tanto no centro da rua
quanto na linha. O quociente metabólico, qCO2, indicou maior efeito negativo
na qualidade bioquímica do solo onde foram aplicados herbicidas pré ou pós-
emergentes. (Rezende Junior 2011: 127).

Em 18 resumos há informações relativas a resultados e discussão, mas há problemas na
apresentação. Destes, um vai além do esperado na seção, apresentando também conteúdos
próprios da conclusão. Oito mesclam aspectos metodológicos à apresentação dos resultados. Em
quatro, a falta de informações prejudica a análise do conteúdo exposto. No Resumo 10, por
exemplo, há um relato do que foi obtido com o experimento, mas a imprecisão vocabular e a
escassez de dados não permitem perceber exatamente os resultados da pesquisa: “Com o
experimento foi possível visualizar de modo satisfatório as microestruturas presentes nos corpos
de prova, bem como comparar as imagens de antes e depois dos tratamentos. Com os resultados
de dureza e microdureza pode-se perceber como se comporta a liga estudada.” (Rezende Junior
2011: 132). Quatro resumos limitam-se a apresentar os resultados, sem discuti-los. Em um
resumo, a discussão realizada invalida os resultados apresentados, como se observa no excerto
transcrito do Resumo 47: “De qualquer maneira, esses resultados podem ser diferenciados com as
mudanças dos preços da tonelada de carbono, tudo isso dependerá de acordos e das demandas e
ofertas do mercado.” (Rezende Junior 2011: 169).

Em 14 resumos são apresentadas informações relativas a conteúdos específicos de outras
seções. É o que se observa no Resumo 55, que apresenta apenas aspectos metodológicos: “A
caracterização das amostras foi obtida através dos seguintes testes: temperatura, pH, turbidez,
alcalinidade total, dureza, coliformes totais e fecais, sólidos totais, sólidos suspensos e voláteis e
sólidos sedimentáveis.” (Rezende Junior 2011: 177).

Analisando a apresentação da conclusão, verificou-se que 32 resumos trazem essa seção
redigida de forma apropriada, como exemplifica o Resumo 34:

A versão atual do provador virtual oferece grande flexibilidade de uso pelos
potenciais clientes do comércio eletrônico, contribuindo para aumentar o sucesso
dessas aplicações. Além disso, demonstra a viabilidade de uso da RA em
aplicações de comércio eletrônico similares à tratada neste trabalho. (Rezende
Junior 2011: 156).

Em 12 resumos a conclusão é apresentada de modo inadequado. Seis deles trazem
também conteúdos relativos a resultados. É o que se observa no Resumo 13:

Verificou-se uma boa correlação de dados, já que as cidades com maior TIP
apresentam também maior TL. A maior TIP representa um problema de
saneamento público, enquanto A TL elevada representa deficiências na saúde
pública. Assim, investimentos em saneamento reduziriam os gastos com saúde.
(Rezende Junior 2011: 135).
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Dois resumos limitam-se a apresentar resultados e a sugerir de modo muito vago que
sejam realizadas pesquisas futuras na área do trabalho. Um deles é o Resumo 10:

O experimento realizado nos permitiu visualizar as alterações e comportamentos
das microestruturas e propriedades mecânicas de acordo com o tratamento
térmico realizado, facilitando deste modo pesquisas futuras nesta mesma área,
seja como referência ou comparação de resultados. (Rezende Junior 2011: 132).

Outros dois resumos sugerem a continuidade do trabalho pela proposição clara de estudos
específicos, mas não apresentam a conclusão obtida a partir da discussão dos resultados, como se
vê no excerto do Resumo 21: “Como trabalhos futuros, pode-se citar o refinamento da aplicação
quanto às tecnologias, a finalização do Módulo de Tomada de Decisão, a realização de
experimentos para a validação efetiva da proposta e o desenvolvimento do Módulo de Finanças.”
(Rezende Junior 2011: 143).

O estilo de escrita do Resumo 58 torna o texto confuso, não permitindo dizer se há uma
conclusão ou uma remissão à revisão bibliográfica, como evidencia o seguinte excerto: “Sabe-se
que o método de agitação influencia diretamente no tamanho e distribuição do diâmetro das
partículas, e que o PVA não atribuiu estabilidade às partículas para que estas não se aglomerem.”
(Rezende Junior 2011: 180).

O Resumo 56 também apresenta um estilo de escrita inadequado, o qual torna a conclusão
muito vaga:

Os dados obtidos permitiram a obtenção de resultados condizentes com a
realidade do cotidiano, de modo a viabilizar significativas melhorias. A
aplicação em prática pode ser usada em diversas áreas do mercado de trabalho,
principalmente quando se diz respeito à eficiência e produtividade, bem como ao
rendimento na aprendizagem de alunos. (Rezende Junior 2011: 178).

Em 28 resumos, observou-se que, em vez da conclusão, são apresentados conteúdos
relativos à metodologia e/ou aos resultados e discussão.

Ainda que o foco deste trabalho seja a identificação e a análise dos elementos que
compõem o resumo acadêmico, é importante realçar que, mesmo quando não se nota a ausência
de nenhum componente, a qualidade textual pode ser prejudicada por aspectos gramaticais e
linguísticos e por problemas relativos à definição dos fundamentos teórico-metodológicos da
pesquisa. Isso pode ser observado em alguns resumos, nos quais há problemas de coerência entre
o conteúdo de uma seção e o de outra. No Resumo 56 (Rezende Junior 2011: 178), é nítida a falta
de congruência entre o tema (“aplicação de um método de mensuração do estresse em ambientes
de trabalho”) e a metodologia (“executou-se a aplicação efetiva do teste em uma turma de alunos
da graduação”) e também entre o objetivo (“obter [...] um indicador de estresse que permita uma
análise da evolução dos níveis de fadiga com o passar do tempo”) e os resultados (“a avaliação
dos dados permitiu identificar uma determinada semelhança entre as áreas indicadas com maior
incidência de dores por problemas de postura”).15

Destaca-se que um dentre os resumos analisados não traz o título do trabalho, mantendo a
escrita do modelo disponibilizado (“TÍTULO DO TRABALHO”). Isso pode ser interpretado

15 Grifo das próprias autoras.
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como indicador de que o uso de modelos, por um lado, tem a vantagem de facilitar a
padronização dos dados, mas, por outro, pode induzir o produtor do texto a pequenos deslizes.

Em atividades de ensino, é necessário que o professor estabeleça distinção entre a
elaboração do resumo acadêmico e a sumarização de um texto. Relembra-se que a produção de
resumos acadêmicos acontece em situações bem definidas, a saber, quando se envia um resumo
para evento científico (um gênero textual) ou quando ele é produzido como elemento pré-textual
de artigos e trabalhos monográficos (parte de um gênero textual).

Dadas as condições de produção do resumo acadêmico e suas especificidades, pode-se
afirmar que ele é, de acordo com a definição de gênero advinda dos estudos de Bakhtin (2000),
um tipo relativamente estável de enunciado. Para a aprendizagem do gênero, é preciso atentar
para o modo de organização do texto, definido pela situação de comunicação. Considerar o
resumo acadêmico um gênero específico ou parte de gêneros específicos permite evidenciar a
necessidade de componentes próprios, constituintes de sua estrutura organizacional.

Desse modo, cabe ao docente, no processo de ensino e aprendizagem, levar o aluno a
identificar os elementos dessa composição e a analisar o modo apropriado de apresentação de
cada um deles. Portanto, é preciso que o aluno se aproprie tanto do conteúdo exigido pelo resumo
acadêmico quanto das formas de “dizer” esse conteúdo por meio das escolhas lexicais e do
domínio de marcadores discursivos que caracterizam a escrita desse gênero.

Os elementos que compõem a estrutura organizacional do resumo definem seu conteúdo.
Este, por sua vez, é manifestado em uma forma de expressão perceptível nas escolhas
linguísticas. Assim, apresenta-se a relação entre componente e conteúdo e possíveis formas de
verbalizá-lo na tabela seguinte (Tabela 2).

Tabela 2 – Estrutura organizacional do resumo e possíveis formas de expressão

Componente Conteúdo Forma

Tema O que é abordado? “Este trabalho trata de...”
“Neste trabalho é abordado...”
“Este trabalho consiste em...”
“Toma-se como objeto de
análise...”

Justificativa Por que pesquisar sobre
esse tema?

“Este estudo justifica-se
por...”
“Justifica-se assim a
necessidade de...”
“Este estudo se desenvolveu
devido a...”
“A relevância deste estudo se
deve a...”
“Torna-se importante saber...”

continua
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Tabela 2 – Estrutura organizacional do resumo e possíveis formas de expressão
continuação

Componente Conteúdo Forma

Objetivo Para que desenvolver essa
pesquisa?

“Objetiva-se com este
trabalho...”
“Este trabalho tem como
objetivo...”
“A pesquisa foi desenvolvida
com a finalidade de...”
“É objetivo deste trabalho...”

Metodologia Como abordar o tema?
Como definir os
procedimentos e os
instrumentos de pesquisa?
Como coletar e analisar os
dados?

“A metodologia adotada
consistiu em...”
“O trabalho foi desenvolvido
por meio de...”
“A presente pesquisa é do
tipo...”
“A pesquisa classifica-se
como...”
“Os dados foram coletados
por meio de ...”
“Para análise dos dados foi
utilizado...”

Resultados O que foi encontrado? O
que os dados revelam?

“Verificou-se que...”
“Foi observado que...”
“Foram registrados...”
“Foram encontrados...”
“Os resultados demonstram...”
“Os dados do presente estudo
indicam que...”

Conclusão Que significação têm os
resultados? O objetivo foi
atingido? É possível dar
continuidade à pesquisa
desenvolvida?

“Os resultados permitem
concluir que...”
“Assim é possível concluir
que...”
“Conclui-se que...”
“Pode-se concluir que...”
“As conclusões que o estudo
proporcionou são...”

Fonte: produção das próprias autoras.

Realça-se que o professor deve ter liberdade para decidir qual metodologia é mais
propícia à situação de ensino de acordo com o contexto dos alunos, os objetivos da disciplina e os
recursos didático-metodológicos disponíveis. Entretanto, salienta-se que, ao se trabalhar com
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gêneros textuais, é usual a prática de sequências didáticas (Schneuwly e Dolz 200416 apud
Marcuschi 2008). Estas muito auxiliam a apreensão do modo organizacional do gênero e sua
transposição para os textos produzidos.

4 Conclusão

Após a análise, verificou-se que grande parte dos trabalhos publicados apresenta o resumo
como uma sumarização do trabalho de pesquisa realizado, sem preocupação de evidenciar todos
os componentes que lhe são necessários, mesmo quando o texto está estruturado em seções pré-
definidas destinadas à indicação dos elementos centrais do resumo acadêmico. Isso pode ser
decorrente do desconhecimento de que há um modo de organização textual específico para cada
gênero textual, resultante das finalidades e das circunstâncias de sua produção.

A partir dessa constatação, salienta-se a necessidade de um trabalho mais eficaz no ensino
superior, que considere a relevância da escrita adequada de textos acadêmicos, uma vez que é por
meio deles que a divulgação científica se efetiva.
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